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 46 84 نادمعملا ان-وب

 104 105 (لصوأًلا) انحوب

 ةقرباا تان اورزهلا) انو
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 50 3 2 قروب 272 250 ا

 39 نايركلا ىقسوب
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 61 يبارعالا بوعي 0

 83 يعداربلا بوقس

 28 مطقملا بوعي

 6,2 كتاكلا بوعي

 40 نافلملا بوقس

 40 (يرجأب) بوتس

 838 1928 (روبسدنج) بوقس

)١62( 

 63 64 ًاروباسادنحا بوقع

 49 129 اعاب ريد بحاص بوّقعي رام

 506 68 بوقعب رام ريد

 88 (نالبعا بوقعي
 14 (نييصن) بوقع رام

 128 عوشلا بهي

 80 8183 11 سيناوي <

 95 96 11 سناوي

 119 (يباوزلا) سنناوي

 110 (روباسدتج) سناوي

 92 (ناولح) سناوي

 94 (سراف) سناوب

 111 (رغشاك) سناوي

 69 (نيبصن) سناوب

 52 58 ارم نبا 1 انحوب *

 59 60 01 صبربالا 11 انوي اع

 783 74 ىبمز نبا 111 انحوي ع

8 706 75 

 81 جرعالا ارم نب 7 انحوي

 96 قوزان نبا 711 انحوب **



 رسه١(

 0 ىسز

 40 (رابنالا) ىسز

 116 (ناهريطلا) ىسز

 35 44 نافلملا ىسزت

 13 سرفلا كلم ىسز

 28 29 #4 سروطس

 94 (يرجا) سروطس

 14 20 81 40 41 44 51 نيصن
3 61 60 59 57 56 55 59 
9 97 94 88 75 73 729 69 
5 104 103 102 101 100 

110 111 114 115 116 119 0 
124 126 8 

79 

 88 95 رفن

 196 ككاو

 66 نون

 1 نورين

 (5 453 44 49 55 56 59 ىونن

9 109 66 

 65 دشرلا نوره

 606 95 126 18» ةاره

 55 ل ره

 44 45 51 ناورشونا نبا دزمره

 13 ىبسز نا دزمره

5 55 

 62 75 91 102 طساو

 26 اهالابي - 1 اهالااب

 الق 1١16 يناثلا اهالاأب

 زد 125 كلاثلا اهالااب

 100 1 (لصوملا) اهالاباب

 107 ىلصوملا اهالااب

 101 (ي رجان) اهالاباب

 120 (شوش) اهالاباب

 111 (نيدرام) اهالاب

 25 ادع رام رع نم اهالانأب



 )*؛ه١(

 38 40 62 65 64 72 78 ورع
89 126 94 

 09 ناورع

 28 24 25 26 (نيقرافانم) اورام

 4+ 26 55 46 55 114 15 َى

 | 65 98 94 96 100 122 أاتعم
124 

 27 ام

 100 101 102 103 ]1 ازيكم 0

 119 120 121 122 11 ازيكم الع

 30 ةطلم

 122 (ارذهوناب) عوشبكل

 9 ةقدزيكلب

 10 9 ىسوم

 45 47 اًهروم

 103 ة(همردا) ىثوم

 93 26 99 (10 115 نيقرفام

 120 ]د4

 36 اًخم

 70 (زاوهالا) لياخيم

 67 69 بيبطلا لبا

 83 (نوراذاب) لياخي“

 125 لاخي رام ريد

 386 83 ناشيم

 62 سالبم

 96 قوزان

 28 ننارخ

 سر **
 ذا

-< 

3/7 358 41 8 



)١89( 

 1 3 19 40 51 56 60 ركشك
 02 04 ن5 12 73 9192 94 95

9 103 97 
 06 07 68 69 19 عوشيالك 5

00 2 121 20 

 هوا

 55 موك ريد

 125 ناخوتخي 4

 48 419 50 635 80 موشال

 830 32 نووال

 8 يليغالا اول

 86 (لصوملا) اقول

 99 ىلا اقول

 8 يادام

 111 122 ندرام

 92 1 2 (95 127 ميلَسلا ىرام رام ابك

 91 97 100 ىرام رام لوكعا

 98 103 105 116 ىرام رام ريد

95) 122 120 117 

 111 ينتريدب يرام رام لكي

 94 95 96 ىبوط نبا 11 يرام

 66 72 هيوسام

 14 38 ىلام

 6 سواتم

 ءاراقنال
 122 4 (نساد) ىم

 125 ةغارع

 56 همارام ابك

 20 (نوراذأ) همعئرام

 192 (لايذاب) همسئرام

 124 (رواسدنج) همعنرام

 95 (رفن) همعنرام

 57 ارم

 8 يلجنالا سقرع
 102 ديبالا قرأ

 80 (يرلا) سوقرع

 نافرت 59١١

 38 نوشرم
 اص
1 



 40 (نييصن) سولوف

 29 30 31 32 34 955 زوريف

 49 دابازوريف

 125 ناك, نانأك

 غ6 عوشماف

 ضر ند (نايصن) امونا.و

 71 ذاق

 28ّْ تكاد دك ردا

 20 عادرق

 50 يدر

 66 (راجيئا>) سوقابرق

 #4 ةيدطقلا كرطف سوقارق

 537 0-0 سوقابرف

)١6١0( 

 ا

 64 سوروف

 5 سوذيموع

 20 ًانايرفوت

 111 رمش

 11976 يار 2 ىزؤم
 115 116 7 موش ل

 ا
 ذل رو 2 ل 05 28

 105 111 126 رغشاك

 15 حولس حك

00 
 ب

 يدم 6

 107 108 سيامرك

 37 39 41 هه  ناورشونا' ىرك
 49 د4 47 49 50 هذ



 )؟5؛١٠١(

 55 50 "نع

 118 114 هنقد حسام 2ع

 78 108 116 150 ربكع - ىربكع

 57 ىلع

 84 86 58 89 0 ليونانع لع

4 91 

 120 (نزرا) ليوا

 124 (نصحلا) ليؤاع
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 35 نيدقلا ادبع
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 99 (ةرصبلا) سلا دبع
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 115 مكانغلا وبا عوشي دبع
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 120 (لصوملا) عوشيدبع

 89 دوتانلا عوشيدبع

 103 (يروا) عوشل دبع

 104 (يرججب) عوشل دبع

 103 (نوناث) عوشيدبع

 116 (روباسدنج) عوشيدبع

 86 بار عوشيدبع

 105 (سراف) عوشيدبع

 94 (وري) عوشلدبع

 102 (اباثعم) عوشيدبع

 83 (ناشم) عوشيدبع

 80 دسع
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 49 ٠ ررياش نابر

 15 19 20 تسودهاش ”*

 62 (ناهريطلا) تسودهاش

 40 درقهاش

 13 هاشنهاش

 57 ناراراوش

 12 اذولحت بع

 96 زرش
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 116 '(ةرصلا) نويلش

 94 (سراذ) نوهلش

 14 15 17 18 19 20 نوممش **

 2 8 افويلق 3500

 1924 (كزَرا) نومك

 48 (رانالا) نوع

 120 (خيزاوبلا) نوت

 122 124 (لتلا) نوم

 105 ىنولصإلا نوع

 ه5 (ةرطا) نومك
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 1207 (تعيلا) نوح

 60 (لصوملا) نوم#

 هللا! (ازموملا) نوم

 101  (ذلل] نرد

 95 (راهغس) نومهش

 119 "نوع ىف

 988 (سوط) ليو#

 3و 128 (رشكح) لوم

 94 روزربش

 49 نوربش

 64 افالهش

 40 ناراملاهّكوش

 120 1924 شوش

 59 58 هيوريش
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 87 38 39 الش **

 103 دعاص

 5 ىاص
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 107 كولعص
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 104 (شاعأب) عوشنربس

 94 (روباسدنج) عوشلر بس

 88 89 بهار عوشلربس

 38 (نسلا) لبللا قراس عوشير بس

 55 110 اقوقاب ريد بحاص عوشل ربس
128 

 62 91 طساو ريد بحاص عوشير يس رام

 103 (ىربكع) عوشل ربس

 105 (رنشاك) عوشي ربس

 105 (ركشكا عوشربس

 48 (موشالا عوشير بس

 60 (نيبصن) عوشي ربس

 103 (نييصن) عوشل ريس

 104 (طساو) عوشل ريس

 61 126 182 ناتسجب

 119 :انجتسإتةنب

 7818 -سجرسا#*

 67 سواثا-يط نوقايدتكرا سدجرس

 57 (ةريللا) سجرس

 56 (روباسدنجا سجرس

 00 اذود سجرس

 14 119 دهش سجرس

 65 (اباثلعم) سجرس

 40  ةزح نافلم سلجر س

 104 سخرس

 51 نارعس لج
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 61 ديلولا نبا نآولس
 105 نوم نبا نايلس

 64 (ةثدلا) ناولس

 100 102 ىناكتقلا ناملس

 126 182 دنقرع

 95 129 راونس
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 101111119 122 156ءاثلثلا قوس ةعيب

 125 افالون

 ها يرو
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 13 14 15 16 17 ا8 11 رواش
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 نيب علصلا راصو نيقفاوم اوناك كلذ لك يف ضيا ةكراطفلاو 49 5

 هدي ىلع نيكلا
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 ,م ميلستلاب ةلصتم ةلصاو نالا ىلا دهملا كلذ نم مهنيب ةبسنلاو

 امال يسويرا مهنا ل اخد 1 [هنا هناسو روكذملا راوتا] رخالا ىلا

 اذهو ةتامالا يف ايش رّيغ وا نيدلا يف ةعدب عدتتا نمالو فلاخمالو

 نيدلا يف ةميدق اهنا ىلع [ناه لاو ] انتناما ةححص ىلع انل دهاش ىوقا

 5 | لضفملا] لوسرلا نسوزطفيإرا دابا ةزاتتو هرقل ةيلوددر ىلا

 ل انخيراوت ةحصو هتلاسر نع اّلقن لبق نم هانحضوا ام ىلع 5

 يدل سلا دسسلا ذصالت يرام رامو يادا رامو اموت رام ن م [ حصا

 ا قرشملا علا ةكراطف ركذ لع انبتا دق ذاو جييسنلاو دويجسلا

 [حاضياو] ةنامالا [تايئا] ف هوعضو امم ةرصتخم لوصفب كلذولتن نا

 ؛0 داهلاو تارظانلا تاقوا يف داحتالاو ثلثتلا»و دحوتلا يفو داقتعالا

 رهتلاب نيماقلا نيفلاخلاو دادشلا [نيدناعملا نيطالسلاو] كولملا ماما

 سوور ىلع ه_تحسا اودانو ييسلا نيدلا ةقيقح مهيدل اونو دانعلاو

 . [دايمسلا بر هلل ركشلاو هنابب اندرا اهف افاك اذهو] . داهشالا

3 



 ود

 طقساو سيساراثاقلا مهلع قو نيذلا ةمبسلا ىوس نوعبسو ناثثا

 ناطلسلاب ةكرطفلا مهذخاو مهلغت لجال كلذو ءانالا نيب نم مهركذ

 . نينموملاو ءانالا راتخا ريغ نم اره

 دحاو لك ] مهيسارك [ءامسا ركذ هذهف] قرشملا كرطف ةنراطم اماو

 نيمبلا بحاص وهو روباسيدنج نارطم وه مهلواف ٠٠٠ ١ [هتترم ىلع#
 نارطم ج . نيسصن نارطم ب . نينموملاو ءانالا قافتاب كرطفلا ميسل يذلاو

 نارظم و .ةزحو ليرا نارطم ٠ .روثاو لصوملا نارطم د . ةرصلا

 .اهرلا نارطم ط .ماسروا نارطم ح .ناولح نارطم ذ .يرجاب

 ٠ هبرطف نارطم ج ٠ ةاره نارطم بب . ورع نارطم اي . سراف نارطم ي
 05 ه5 نارطم ني . عذوب نارطم وي ٠ دنملا نارطم هب .نيصلا نارطم دب

 نارطم اكس . مايدلا نارطم 2 .ناتسربط نارطم دب . يرلا نارطم

 نارطم رك . جح نارطم 3 ٠ ناسك ناطب كح 0

 . تكحنت نارطم وكح . قلافلاو قلاب ناخ نارطم هح . ناتسح

 ه+ثكاونو رتشاك نارطم زك

 002 ىلا هل نم مهنف ةفقاسا هل ةنراطملا ءالوه نم دحاو لكو

 كرطفلا ذيمايساو رامتخاالا باحصا [اماو ةفقاسا] ةتس هل نم مهنمو افقسا

 ةرصبلا [نارطم]و نيبصن نارطمو ررباسدنج نارطم :ةعبس مهن

 [نارطم]و يئرجاب [نارطم]و لبدا [نارطم]و لصوملا [نارطم]و

 دحاو يار ىلع اوناك [ مهعبج] نوروكذلا ةكراطنلا .الوهوا . ناولح

 نيسدقلا لسرلا نم هولق يذلا وهو دحاو داقتعاو ةدحاو ةناماو 0



 مر

 يف دحال ناك امو ريثك يش ةضف مهاردو بهذ فيافخ [ليقاثم] نم

 [عسا] يرام رام ريد ىلا ردحناو بعشلا ةرثكأ نم فقب عضوم لكملا

 لانو لابقلا لمعو دادغب ىلا دعصو ةتوبثملا موسرلا ىلع كانه لبقتو

 لوغملا كولم نا ىتح هلق نم دحا هلان ال ام ناطلسلاو هالو زعلا ن

 د الكحل قينو /هماذك نوكارملاو مهسور نوقشت انك مهدالواو ةنااقلاو

 هاجو ميظع زع ىلا همانا ين ىراصنلا عقتداو قرشملاب كلاملا عيمج يف

 ةيزلا ذخا مهيلع ددجتو ةيدر رتلذ ىلا همابا رخا يف اوطبمناو ريك

 ةندم نم برقلاب اميظع ارد ىنبو ميراتلا اذه ىلا ترقساو | ةناهالاو]

 نم همادا يف نونو . ةيالقلاو ةديدجا ةعب تذخا هما ىفو . ةغارع

 10 ناخ نوغراو ناطلس داو ناخاشا مهو ةنااق عبس لوفغللا كولم

 ناخ دس وبا للوتو ناخادنيرخو ناخ نازاقو 537 ناخاوتخ

 دحالا ةليل تبسلا موب حانتساو اليوط بالا اذه رمعو . 50- دلال

 فلا ةنس قاتلا تيرثت نم رشع كلاثلا وهو ةعبلا نئادق نم كلأنلا

 ناضمر عباس يف مقاولا دحز دحر داحس [ةنانو] نيرشعو ةعسنو ةباتسو

 !ةرام مسا ىلع ه هرغ يذلا ريدلا يف نفدو ةببرع 8 د

 ا ا ل انارخاو نورس لح

 هدمب نم يسركلا الخو ةنس نيثالثو ةعبس هتسابر ةدم تناك لبدا دل
 : *.* مايا ةيناثو رهشا ةثالث

 يرام رام نم [نيفلاسلا] قرشملا ةكراطف ةقلاثجلا ءانالا دع ةلمجو
 50 [ثلاثلا اهالاناب ةافو كال ميراتلا اذه ىلا يس لا كحل حيلسلا
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 ةعاج رشتساو هل لق ام لثم هنم ةكرطفلا لبقو ههث طسو يف

 مايا دعبو [انكرطفو] انقيلئاج وه اذه [ مهمجاب] اولاقو هبجي [نينموملا]
 هور اتح لك مهنا اًضرأا مهطوطخم هل دادنب لهاو ءانالا ةعاج يدك

 ةعلخ هيلع ملخو هب حرفف ناخاقبا ىلا لخدو فرشالا ودرالا ىلا هحوتو

 1 هذقتاوا هترثك نم ادماالا ىشبي ةريبك ةماقأ"ةل'قلطاو ةنمتم ةنلل 5
 داذشا ىلا لصوو [ىنئااقلا] ملظملا نم تعثا هعسا مظعم رييكح ريما

 اروهثم موي هلوصو ناكو نيادملا ريد ىلا ردحناو زهجتو ليجتلا و ماركألا

 ءانالا تيب لخدو اتاعم نم لورا فلاب هباعلا فرز «كجبلا موب وهو

 نيدصن نارطم ا>زعوشلاو موياسلا روباسيدنج نارطم همعن "رام هو

 يرجاب نارطم الاو لصوملا نارطم ليئاربجو ليرا نارطم يشومو !

 تكت[و قلافلا] نارطم ناربسعوشياو سدقلا نارطم ماهارباو

 فتسا عوشينانحو نوقايدنكزالا ناكوهو ناهريطلا فقسا عوشبخيربو
 نيقرافايم فقسا حاندعوشياو ةنولصملاو دلي فقسا نوممتو طالخا

 اغنايلصو يربرو لتلا فقسا نوههثو اياثلعم فقسا سجروبجو

 قاتسرلا فقسا لئاربجو سالس فقسا فسوبو نورواداب فقسا 5

 06 فتتسا اًتحيوبو ساد فقم ىتمو خونشا فقسا ماهارباو

 ارطقسا فقسا سوقايرقو نزرا فقسا نوعمتو نصحخلا فقسا لئوناعو

 هللعو [ةعبلا سادق نم ندالا]» بيزتالا موي [نيادملاب] اكرطف ميساو

 مويلا كلذ 5 ماساو جزكط داحرسب ةنانوب ١هوخ ةتس يتخاف نوريب

 هيلع رشن مهلا كاتياعا جيذملا نم جرخ الو ددعلا ئيرتك هل سايلخاا



 وسر

 اللا دالب نم كرّتلا نم وهو ابويه اخيش راص ىتح يسركلا ىف رع مث
 ضرالا هذه ىلا هيح ببس ناكو ملمس نال ةمدخ يف هدلب نم درو

 يف اهدمعب ىت> اناث ناقلا هعم ذفنا دق ناكو سدقملا تيب ةداين لجال

 هد نا ع سلا ديسلا ربق ىلع اهربعيو ندزالا رهن

 5 هل لاهم ناقاقا مظعملا ناطلسلا لع هماك>او هنمارف ضرعو فرشالا

 كربخ ملط دقو لياط ركحذ مك متناو ةنما يمه ام قيرطلا باوبللا يف

 هلع يذلا هماعمو هبار هعم ناكو 5ع فاخاو دالبلا لك يف عاشو

 ةقللا مات رهام ملاع لجر اموصرب نابرلا همسا ةنبهرلا يف هذلثو هرهمو

 اذه ىلع مالا ناكاذا هباوج ناك ةدوصلاو لكشلا لم ةماقلا ليوط

 10 دوعنو هنم كرابتنو قياثاحلا احند رام انكرطفو انيبا ةمدخ ىلا ينم انا

 ودرالا ىلا اع اودعصو ةليوط ةدم ىقبو دادي ىف هدنع رضحن اندلب ىلا

 ثدحن هدلب ىلا هذفناو هزهجو ككيت ىلع انارطم بالا اذه هماساو

 ىلا يشلل قيرط هل ناك ام ةكرطفلل هراتخا دق ىلاعتو هناجيس هللا ناك

 ضب يفو اقوقاب [عوشيربس رام] ريد يف نكسو ليدا ىلا درف هثيعر
 15 انهاه كدوعق سيل نيسدقلا ءاسملا نامهرلا ضعب نم هل لق مانالا

 ناويهشيبردتانإ كراتخا دفا نال الغ كلا تح موقت اديفم

 بهار مسا ناكو ريصت كلا ةكرطفلاو حانتسا 1 هدجت قلئاحلا

 موي دادنب ىلا رضحو زوجتف اقالوس نابر[إ كلذ هل لاق يذلا] سيبلا

 ةعامللا[ و حانتسا دق قيلثاطا] دجوف يناراملا موصلا يف موي لوا نينثالا

 0 هلقو اديدش ءاكب اكبو ميلا ىلا دعصف نفد ام دعبو ةعببلا يف هيلع نواصي
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 كسا عوشخميرو الظداحلا كفا اخزاماصو جيزاوبلا قتلا عوشخيرو

 فقسا هّمعن رامو نيدرام فقسا حاندعوشياو لرك تيه اكو: قوق

 عوشيكلهو اياشعم فقسا عوشيدبعو شانباب فقسا ازعوشياو لايذأ
 ناكو نساد فقسا ىتمو يربربو لتلا فقسا نوعمشو ارذهوناب فقسا

 ليشألا يرام نام ند ىف لبقتو ةبظعلا نه نوكي ام ةباغايف هذاا

 ىتلا ةفيخلا رادب ةيالقلا يف نكسو دادغب ىلا داعو [ةداعلا يراج لع]

 رو هلام نم تالوكسالا ماقاو ريبدت نسحا 5 ركلا ريدو ةلجدلا ىلع

 موصلا لوا نيتثالا ةلل حانتساو هسورد دعب ملعلا امحاو ةريدالاو عيبلا

 داجرس] ةيئانوي فلاو ةبامسخو نيعستو نينثا ةنس طابش نم "م ىناراملا

 ةئالثو ةنس رشع ةتس هتسارر ةدم تناكو ةديدملا ةعسلاب نفدو |[ 10

 نم ةعبلا هذه نولبسلا تذخا الو روهش نام هدعب يسركلا الخو روهش
 ىلا ىراصتلا ممتجاف اهنه-قوملا ذوو راقملا شتت نا اورعا ىراصنلا

 نيعستو سمخ ةنس رخا عيبد نيرشع عبار سيما موي ةروكذملا ةمببلا

 اولقنو ةينانوي ةعبسو ةياتمو فلا ةئس راذا رهشب قفاوملا ةلاله ةياتسو
 ىلا اههب اوتاو احندو ازيكم اهو ةروكّدملا ةعببلا يف اوناك نيذلا ءانالا داسجا ؛5

 ةليلو موي اهيلع اولصو اًنيظع كلذل نونموملا متغاو ءاثثلا قوس ةمعبب
 مويلا كلذ يف مهل لمتو داملا تيب يف احندو يكقلا يف انيكم اونفدو
 مهتاولص |[ نيسيدقلاو ءانالا نيراكذ لثم مات ] ناركحذ ةعمملا موي وهو

 . نيما نينموملا ةفاك سرحت

 ةيللا رجتخم ةروصلا يلم اياش ناك بالا اذه 6 ثلاثلا اهالاباب »ع 0
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 يذلا. تيسلا مي حاتبلاو يلم هاج قذرو] ةديلا ينل ايفو
 هيت, ةامنعت هلا هير ماستر ام تلج ال
 نارظم»نومشر ه1 النغال فاو ماج ناكو دا داك ظله انو نول

 ةطساولا[ و نونا ] فقسا عوشخيربو ناهريطلا فقسا ليئوناعو لصوملا

 5 بمشلاو ناسقلا ميججو لوك ته كو ضرشلا كهئاااجتاا

 ةعببلاب نفدو دحالا موي رصع ىلا تبسلا موي رصع نم هيلع اولصو دادغبب
 منو نيئس ناش هتساوو ةدم تناكو [ةفلخلا وادب هان يتلا ةديدجلا
 . اموي رشع ةسخو روهش ةعبس هدعب يسركلا الخو روهش

 ريثك ارهاط انقث ةماقلا مات ةيشلا نسح ناك بالا اذه #** احند *

 !0 قاتسرلا نم وهو مياعتلاو ملعال ابححم ةنايرسلا ةغللا لوصاب افراع ملعلا

 ةنس نيالثلا نود وهو ةزحو ليدا ىلع انارطم راصو [خونشا دلبب]

 عبج هيلع ققئاف رايتخالل ءانالا عم درو انيكم حانتسا الو هلع ةرثكو هاقت
 ىلا كلذ ىمن الو دحا هيلع فلاخي لو ىضللاب هل اوبتكو نينموملاو ءانالا
 هتمدخ ا رتطاو ةريالاو نامرفلاو ةينسلا ةملجلاب هفرش ناخاقبا

 15 قالوالاو ةماقالا منو لغم ءا 8 ةثالثو اخيرب روعاسلاو بوقعب ريمالا

 يدرو نوريب هلعو نادملا اكرطف ميس او اولز/ نيا ناويدلا ىلع بوكرلل

 ١28/7 ةنس ىناثلا نيرشت نم موب 5 7 سادق نم ثلاثلا دحالا موب

 ارم ايلبا موياسلا ذيماسالا رضحو زدكي ةريادلا ةصحو ةنانوي

 نارطم انحويو يرجاب نارطم ايلباو لصوملا نارطم نوممو روباسيدنج
 20 نوقادنكرالا ناك وهو ناهريطلا فقسا ليونامعو نايحرذا
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 لصوملا نارطم عوشيدبع مم لقالاو ليا نارطم اند مهنمو نيبصن

 اوعضو ةريثكح بوطخ دعبو اماباو روهش ةرشع كلذ لثم ىلع اوقبو

 هيلعو نيادملاب اكرطف ميساو نييصن نارطم انيكم ىلا انياب مهطوطخ
 موصلا نم سماخلا دحالا ين كلذو مصعتسملا ةفالخ يف يبحسفنل نوريب

 0و ديل داعرش [زاذا نم] ةنانواةدة6 ةمس |[ مض] ىئاراملا 5

 ديعو ليرا نارطم احندو موباسلا روباسيدنج نارطم انللا ذسماسالا

 نيقرافايم فقسا انحويو نزرا فقسا ليونامتو لصوملا نارطم عوسبا

 نوتفح فقسا لى اربجو تشدلا فقسا نوععتو نصا فقسا الاو

 1 اهالاابو ار ذهوناب قتسا تاغؤشلاو نورادات صقسا همست رامو
 ا000327 نوقايدنكرالا ناك وهو. ةريظللا :ققسا نانعوشلاو : شوش

 ذيماسالا اومتو موياسلا ايليا هرهظ ىلع ليجضالا أرقو جيزاوبلا فقسا

 يلسلا يرام رام ربد ىلا ىضمو كرطفلا قيلثإجلا انمكم ئادقلا دقو

 نسحا  بركلا ردوا دادش كلا ويصو رسلا] بترتلا ىلع كانه لبقتو

 نانا ءافلللا نم ةكلمملا تاقتنا [ةدحاو] ةنسب هذساسا دعبو ريبدت

 ميعلاو 21 كلوا كلام مظعالا ناطلسلا دن ىلع كلذو ْلسقلا ىلا

 فلا ةنس طاش عار نيثالا موي دادنب حنو مدظعلا ناخوكالوه

 نيرشعلاو نماثلا يف مقاولا ردنحبملالا جيداتل نيتسو ةعساو ةءامسمخو

 تناك ةنسلا كلت ةكافو برعلا يراتل ةباتسو نيسمخو ةتس ةنس مرح

 بالا اذه ىلع ناخوكحالوه مناو | :ةبصرم] فحل نمانمالاو كحد

 اهنكسي ىتح ةلجدلا ىلع ىتلا راديودلا رادب ةفورعملا ةفلخلا راد هاطعاو *



 و

 بهذلا نم هل اورتشاف ييلسلا راتخا نا لاقو ثولصابلا ين لوالا نصل

 لوالا نايرقلا هيلع أرقو ةمات ةولص هيلع اولصو راك ةعمش نيرشعو ةسخ
 قوس ةعبب سق نوع ىناثلا نابرقلاو عوشيلملك رام ريد سق ميهارإ

 رامزلا لاقو سيطارقلا برد ةميب سق جرفلا وبا جيلسلا ارقو ءانالثلا

 5 ىلا دور (فوتتاءلا را ةريظ او نتلاا »قالا 1و رايق عوشبا

 مبذملا ىلا توباتلا اولخداو توباتلا ىلع يتلا ةحرطلا اوقزمو جيذملا باب

 ةعببب ميلا يف نفدو روجتلا ىلا هيلع ةولصلا اومتو ةبطصملا ىلع هولعجو

 انوبسرس ةعييب ةفورعملا سوكاب رامو سجرس رام مسا ىلع ىتلا خركلا

 هنال ءام المج هودجوف هتوم لبق هانب دق ناك يذلا ربقلا اوحتف دق اوناكو

 !0 اهروسب طاحاو دادغب ىلا ءاملا لخد ىتح ميظع قرغ مانالا كلت يف نك

 هانب يذلا ربقلا كلذ يف نفدي مل ببسلا اذهلو تافرشلا ىلا لصوو

 دلاب لعو نيلسملا لام تدب ياو ءاج كلاثلا مويلا فو ميبلا يف نفدو

 بتكلاو ةيالقلا يف دجو ام عمج ذخاو موتنا تشو بجاولا ريغ ةيوقلا
 نبال تانوريبلا هوو بتكلا درو ةفيلخلا مادق اهرضحاو تانؤريبلاو

 15 .[تد.عاو] فقولا لام نم هنم يا دصحو

 اذ اًمفع سدقلا رهاظ ةمللا ليوط نيش ناك ىالا اذه 0 ازيكم *
 الو اًئارطم اهيلع راصو نيبصن لامعا نم زابغوج لها نم وهو ةدح

 بتكو يسركلا ةراطنل روباسيدنج نارطم ايا رضح عوشيربس حانتسا
 هسفنل ةسايرلا دحاو لك بلط اوعمتجا اف رابتخالل روضحلاب ءانالا ىلا

 د0 نارطم اذيكم مهنمو روباسيدنج نارطم رطانلا ايلا راتخا نم سانلا نف



 ىدمر

 نفدو] برعلا ميرال نيسجخو ةبراو ةياتس ةنس لوالا عيبد نيرشع
 ةرشعو ةنس نيثالثو ىدحا هتسابر ةدم تناكو ميلا ف خركلا ةعدب

 فرعبل هنفد ربخ [اذهو . مأب ةتسو روهش ةرشع هدع يسركلا الخو مايا

 ءالواو ةنهكلاو نينموملا ةعاج هرضحو ةكراطفلا ءانالا نذدت فيك هنم

 ريمازملا لوا نم هتحانتسا تّقو نم هلع ةولصلا» اوعرشو مهرسأب ةعببلا 5

 يا هسار دنع ةروصلا بتك نوري [ةنهكلا نم] رخا ماوقاو ةيالقلا يف

 هلسغو هلسغ يف اودتبا رصعلا [تقوز راص اًدلف ةثدحلاو هقتعلا دك

 نايد ريد نم نابهارو لبرا ىلع انارطم راص يذلا بهارلا اهاروا هذيل

 لخد هلسغ نم اوغرف املو نبادملا ةعبب سقو بهارلا سيمخو دزءره

 هيلع ةولصلاب اوأدتاو هقككم مهسورو بعشلاو [ةسامشلاو] ناسقلا ؛

 الآ خلو ةفشكم مهسورو ناسقلا هلمح لوالا فرملا هيلع اولص ايلف

 ىلع متخو تاكرتلا ناويد رظان ةرحيلص نبا لخد هجورخ نمو ةعبلا

 ركذ هديب هتصو بالا اذه بتنك دق ناكو ىضمو ةيالقلا يف ام عج

 لكو ريغتي ال هتبترع ىلع دحاو لك ناسقلاو ةفقاسالاو ةنراطملا نا اهيف

 اذهب هوزنجي ناو ةيبامسلا ةلكلاب لولحم قولطم وهف ليقث هلع يبق نم ا
 فوقولا لام نم ءيش هيلع جرخي الو هيبا تيب نم هانتقا يذلا بهذلا

 ةحرط هتوبات ىلع ارا ال ناو م هل ىرتشي ناو ةبالقلا لام نم الو

 يف ةولصلا هل لمع ناو ةبق هل لمع الو ليدنق هربق لع اوقلع الو

 ناركذ هل لمسب الو نيعيدالاو رهشلاو شع سماخلاو عباسلاو ثلاثلا

 يف اًربق نيتتسب هتافو لبق لمع دق ناكو ءاالا عم الا ةنس لك يف:
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 [هدعب] يبركحا الخو اًموي رشع ةيناثو دوهش ةرشعو نيتنس هتسابر
 . موي نيعراو ةياعالث

 اًابكح ناكب الا اذهو دادنب لها نم يجيسلا نبا 6*3 عوشيربس
 نم جرخو ويه المتحم اًروبص نساحلا ريثك اًدباع اًناع قلخلا نسح
 5 دهزلاب هسفن ضاراو ةنس رشع ةعبس رمعلا نم هلو ةبهرال هيبا تيب
 يرجاب ىلع اًنارطم راص هنا مث ةيهلالا بتكلا ةءارقو ةولصلاو موصلاو

 هل اوبتكو نينموملاو ءابالا عيجج نم ريتخا اموبق نبا عوشيربس حانتسا اف

 هللا ماب رهاظلا ةفيلخلا ىلا كلذ ىهتناو دحا هيلع فلاخي لو اضراب

 نوريب هيلعو نيادملاب اكرطف ميساف دْرَملا ةبح فلكي ال ناو هتيلوتب ىماف
 10 ةعسو ةيامسخو فلا ةنس ناسن نيرشع سداس ديدملا دحا موي ضيبا

 [مسرلا ىلع] لوسرلا يرام رام ريدب لبقتو اح داجرسب ةننانوي نيثالثو
 مايق انكم ناكو اًطاص اريبدت يسركحلا ربدو دادنب ىلا دمصاو

 لكآلا نم مهنومي ام عسجب نيلثلا ىلعو مهيلع ةقفنلاو تالوكحماالا

 يف هتدم لوط ماساو تاماهلاو باشلا لسغ ىتح تاركلا# كرشاو

 ؛ةامو ةسماعملاو ناسقلا ريغ اسفن نيعيسو ةسمخ ةفقاساو ةنراطم لا

 قلل لين لع يكب وي ال دز يشل نأ 1
 همايا قو .اوطعا اني متذخا انايع سدقملا لجضالا لاق الثم ناكو ةتبلا

 جيسلا دارا الو مصتعلل ىلوتو تامو رصنتسملا ىلوتو رهاظلا ةفملخلا تام

 رانا نهش قمن نرفع يتلا اواو ءاوص حانتسا اندلا هذه نم هلاقتنا

 20 ثلاثل قفاوملا هبجب داجرسب ةينانوي نيتسو ةعبسو ةيامسمتو فلا ةنس



 ودحر

 جانتسا الو ليداو ةزح ىلع انارطم مث ارذهوناب ىلع ًافقسا هماسا اهالا

 ىغنو ىماو يسركلا ةراطن روباسيدنج نارطم عوشيدبع رضح اهالاباب
 فسويو ةرصبلا نارطم نوميلش رضحن روضملاب ءانالا بتاك كلذ دعبو

 عوشيربسو لبراو ةزح نارطم اموبق نبا عوشيربسو لصوملا نارطم

 ايلباو نييبصن نارطم نوكلم نبا باععوشناو قوقد نارطم يجيسسملا نبا 5
 نم رخا ةفقاساو ناهريطلا فقسا يسزو ربكع فقسا طب رشلا نبا

 بزحت مث هسفنل ةسابرلا مهنم دحاو لك بلاطو ةنراطمللا تاكرنوه

 ييسملا نبا عوشيربس راتخا لقالا وهو دحاولا قيرفلا نيقيرف نونموملا

 وهو رخالا قيرفلاو ءالضفلا ءاكملا هتوخا لجالو هسدقو هلضفو هلع
 واتم ىتح هفقث دق اهالابأب همم ناك اموق نبا عوشي ربس راتخا:رثكألا 10

 امو مهولق ليمتسيو بعشلا ٍبتاكي ناك ةارادملاو ريبدتلا يف ةبرد هل

 ميساو رصانلا ةفيلخلا نم مدقتلاو لكلا نم رايتخالا هل راص ىتح حرب
 [وهو ظقلا نم عاراا] دحالا موي يفت نوريب هللعو نادملاب اكرطف

 داجرسب ةنانوي نيثالثو ةثالثو ةيامسخو فلا ةنسزومت [يف موي] رخا
 داعو بترتلا[ و ةداعلا] يراج ىلع [ علسلا] يرام رام ريدب لبقتو ولو ؛5

 موي حانتساو هس اخ يسركلا 5 ةداعلاك عببلا فا لعو داق:ىلا

 داجرسب ةننانوي نيثالثو ةعسو ةبامسمخو فلا ةنس ناريزح فصن نيالا

 ةديسلا ةعيي نفدو ةيلاله نيرشعو ىثاو ةياتس ةنسل قفاوملا جركل
 همع ربق رواجع ثولصابلا يف ىنالخادلا نك يف ةبقعلا [ةعبب ] ةقورعملا

 ةدم تناكو اهتالصب ةفاحلا لمشو اهحاورا هللا سدق اهالاباب
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 ةارادملاب اريخ انكحذ ارهاط ناك بالا اذه  ىناثلا اهالاباب ع

 رومالا حالصا ىلع ابظاوم كولملا دنع امدقتم سانلا بولق باذتجاو

 ىلع افتسا ناكو لصوملا لها نم وهو هدْض يف ءاج نمل ةمواقملا ديدش

 دادغب ىلا ءانالا عم درو ايليا حاتتسا الو نيديصن ىلع انارطم مث نيقرافام

 5 نوريبب نيادملاب اكرطف ميساو ريتخاف رصانلا ةفالخ [مايا] يف رابتخالل

 نارطم ايلا موياسلا ناكو نيجيلسلا عوباس نم ثلاثلا دحالا مري ا

 لقتناو اهب ةنكسلا كرت مورلا رادب ةيالقلا ىلا دادنب ىلا داع الو يرحاب

 بنإجلاب ةبقعلا ةعيبب ةفورعملا ميرم ةرام ةدسلا ةعبب يف نكحسو اهنع
 همايا ينو افقسا نيثالثو ةعبسو انارطم رشع ةيناُم همايا يف ماساو يبرغلا

 !0 ةعمملا موي يف كلذو اواس نبا مئانغلا وبا نكلا عوسيا دبع دهشتسا

 [يرات] رشع ةيناثو ةبامسحنو فلا ةنس لوالا نوناك نم نيرشملا

 فو. ةلاله ةاتسو ميرا ةنس لوالا يداج نيرشع عباس قهر نديكتللا

 [ بجاولا ىلع يسركلا ريدو] ٠ينه شيع يف نينمإ ىراصنلا اوناك همي
 ةئالثو ةيامسمخو فلا ةنس ىناثلا نوناكح رخا نينثالا ةلل حانتساو

 !5 ىدحا هتسابر ةده تناكو ةقّعلا ةعبب ثولصاب يف نفدو ةينانوي نيثالثو

 رهشا ةسخ هدعب يمركحلا الخو مايو روهش ةعبسو ةنس نيثالثو
 ٠ موي نيرشعو
 ريك هجولاو سارا ريغص الك ناك [بالا] اذه 6 عوشيربس 6

 عيججو ثومايقل اظفاح جئاستلاب ةفرعم هلو لماع ةدوصلا نسح اهب ةيحلا
 50 همع ناكو ا موق نبا فرعبو لصوملا لها نم وهو ةعببلا يف لاقي ام
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 رومالا نم اهريغو [روجنلاو] ءانزلا نم نوعنتميو ابرلان [لالا] نوطمب الو

 نوصاخيو تاواددلاو ةضغبلا مهنيب نم نوقليو علا ةّنس اهنع من ىتلا

 الاو كلذ اودمتعا ره ناف ! يدون ارك انعم مهضعبل ةبحلا يف مهتان

 كمالك ىلا اونصي مل ناو اهعم مهل توبثال ام ةبوقعلا نم مهب لزنسف

  5يتلا ةيرقلاب الزلزت مويلا اذهل يلاتلا ءاعبرالا موي يف نا مهفرعف هف اوُكشو
 يف يتلا ةعببلا لخدو بهارلا هل مسمر ام لثتماف تارم عبس اهب متن

 ىلا فقوف بهارلا هل ركذ م لينالا أرقب وهو سيسقلا دهاشو ةيرقلا

 نم مهنف بهارلا نم همس ام بعشلا ةعاج فرعو هتءارق نم هغارف نيح

 يذلا موبلل يالا ءامبرالا موي يف ناك الف هبف كش نم مهنمو لوقلا/ قذف

  0تاغ عبس هف ةلزازلا تثدح ةصولا نم مدقت ام بهارلا هف لاق

 اوداع مث ةيرقلا رهااذ ىلا مهلذانم نم اوجرخو ةعاطلاب اونعذاو اوجص ٍذئنحو

  5ةقيرطلا هذه ىلع اورقساو اولثتماو لق ام اولقو مهلزانم ىلا نرككلا

 بهارلل لاق هنا هنقد حساب فورعملا زيزع اذه ركذو ةياغلا هذه ىلا ةيضرملا

 باوجلا يف هل لاقف هدنع تيدديو برقتيو ةيرقلا ىلا هعم لخدي ىتح
 [لبج] ين سدقلا نيجوا رام ريد يف ةلللا برقتا ين ىلع تلوع دق انا ؛5

 نم نيييصن نيبو عضوملا اذه نيبو سهلا بورغ لبق [ كلذ] ناكو نيييصن
 انئامز يف اهأجاو تانالا ربكأ نم هذهو مابا ةعبرا نم رثكا وحن ةفاسملا

 هدارع] لمعلل مهتفويو نيسيدقلا تاكربب نينموملا ةفاك لمثل ىلاعت هللاف

 نارفغلاو ةمحرلاو ةكربلا لوبقل اناهأبو هدوجو هنمب هملا برقي امو هتاضرمأ د

 ناسدقلانئاسو؛ ىبوظلا تاذ ميسم ةرام ءارذعلا ةديسلا ةعافشب 0101 '
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 نابللا نم ايش اهيع حرطاو رانلا نم ةرجج هعم ىقلاو كدي يف اذه كرا
 لعجاو كانه نم جرخاو كل تلق ام ةميبلا يف اوعمتجا اذا مل لقو

 هذه ققحتيو كدي يف امو كدهاشيل ةيرقلاب يضاقلا راد باب ىلع كقيرط
 اهذفانمو اهعراوشو ةيرقلا راطقا يف ا مساو تع 3 لقا لالخ

 5 فلا ةنس نم ظيقلا عوباس يف كلذ ناكو [كنز تاق ام مهفرعو

 نيعسو نا ةنسل قفاوملا ردنكمالا يراتل رشع ةثالثو ةيامسحخو

 هب ينرما ام تدمتعاو عابتالاب يل مس ام تلبقف ةيلاله ةبامسمتو
 لها عراسف رانلا نم عزل الو ةرارحب سحت يدب الو قرتحي ال بيلصلاو

 دحالا موي يف ىرشلاو عيبلا اوضفرو مالا اذه لاثتما ىلا مهمجأب ةيرقلا

 !0 كلذكو اهلاثتما ىلع اورمتساو نالا ىلا ةنسملا ةدعاقلا هذه اومادتساو

 لوقلا اذه لاثتما ىلع اوقفتا ةروكذملا ةيرقلاب [نيذلا] نولسلا [اضا]

 فقسالا ضيا ربخاو . هزواجت نم اورظحو دحالا موي يف شاعملا اوضفرو

 ضخ جرح دق نيتنس نم وحنب كلذ نم لبق ناك هنا لاقو روكذللا

 ايانشواب نم] برقلاب مو لصوملا دلب نم ةنولصملا [ىعست ةيرق] نم
 5 يف جرخ هنا هل قفتاو ةلاقبلا يف شيعتم وهو هنقد حمام زيزمأب فرعي
 لاقو ىهارلا هاعدتساف ارا اهار دهاشف ةيرقلا رهاظ ىلا مانالا ضعب

 كلوخد دنع دجت كناف اهب ةعبلا ىلا قلطناو ةيرقلا ىلا لخدا هل

 موصلا رخاوا يف كلذ ناكو سدقملا ليجنالا ارقب اذوه سيسقلا ةعبيلا
 كرابلا بعشلل لقف لجنالا ةءارق نم سيسقلا غرف اذاف يناراملا ريبكلا

 20 دحالا موي يف ارشلاو عببلا نوكرتنو ةممذلا ةقررطلا نم هلع م امع نوعجري
15 ١ 



 لارا

 باطّقيا نع لج ريالا ام اذا ِياَقَم مكك موقب ن“ فور
 هدر ل ا 2 2ك

 ة[ىتارعلا نم لع مكلسلأل ” عرتج اذإ نوحرصتسا نت

 فقسا سيئاوي اهبتك لصوملا دلب يف ناتوجعتا ىرج بالا اذه مايا فو
 برقلاب لصوملا دابب ثوعا رد كأ كعءطَقا ىأ املا لاق لدلاو ىباوزلا

 ةيرقلا ] يف ىرج ام تممس ينا قفتاو ةبم هيف يسفنب ىلختال دلب ةنيدم نم 5
 هظفحو لحإلا موي ىنعم 2 ةئصاولا ةبوجأالا نم انانشوأ [ةفورعملا

 دلب فقسا ىلصوملا يرجبلا نبا بوقع وهو ناكلا فّمسا تدصقف

 ال1 ردو دوكذملا ةعقسالا نفذ نيلبا اذهأ كك هنما نك وتساو

 ثبس مويوهو مانالا ضع يف تجرخ يفا لاقق تععو تار ام انل 0

 ٍةعاجج عم مئاهبلا ىجرال دوقالاب ةفورعملا ةيرقلل قصالملا اياتشواب لبج ىلا
 رعشلا هاج دق ابهار اصخش تارف مياه نوعرب كلذ لثمل اوجرخ
 ترد ةدعشلا ةعب لخداو انانشوا للا قاطنا يل لاقو هللا ىلناعدتساف

 نيزارلا ةالص اومذالب ناب بعشلل لقو دحالا وهو ٍدغ ةركب يف ميرم
 ةولصب الا اولغاشتي الو هيف ىرشلاو عببلا اوضفريو دحالا موي يف سادقلاو 5

 نم هيلا برق امو ىلاعت هللا ةمدخ ىلا فاطعنالاو سادقلاو يذارلا

 دم حورطم نكبدسم لجر انا باوملا ف هل تلقف اص لع

 تحي اذكه باوملا يف يل لاف يلا نوتفتلب الو امالك ىنم ناوعمللا ال

 كرما يتلا ةيوبعالا هذه نودهاشي كمالك حارطا مم مهنال نوكي نا
 يل لاقو تيبضلاب نم أفط بنص يناطعاو م لوقت ام نولئمف اهب 0
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 ىلع انارطم يلصوملا انحويو نيببصن ىلع انارطم نيدرام فقتسا اهالبيو

 هدم لطت ملو] رشاك ىلع انارطم طالخا فقسا سيئاويو ناذمه

 رغشاك ىلع انارطم رمبق فقسا ينولضإلا عوشي ربس هدعب نمو [ماساو

 ناكو ةوقالاو عيللا نم هريغو ينقريدب لوسرلا يرام زام لكه ءاث'ددجو

 ةريللا لع يف لايل اًدالتم اخس ةقلطأو قالا نسحب ةلملا هفاصوا 35

 مو نيدلا ريغ نم نيذلا رارشالا عمو نيكحاسملاو ةاكملا] ني م

 كلذ عمو نيمجا] ىراصنلا كلم هاج ةماقا [لجال نييلوتملا ماكحلا

 مولعلاو ةيبرعلاو ةينايرسلاو ةيوغللاو ةيوحتلا مولعلا, اًضاترء [ ناك
 دايعالا ميجا باتك امهتلج نم [ةريثك ] انك لمتو ةييكحملا

 ؛0 تايميلللا تاولصلا باتكو ةريثك ظعاومو بطخو نيراكذلاو ةيناراما
 ربدو . ةنارصنلا نيد ةحصو داقتعالاو ةنامالا [تاثآ] يف ةريثك لباسرو

 فلا ةنس تاسين رشع قلاث' سمسا ماوي حاتتساو !انسح اريبانت قمركلا

 ةنس نيتسو ىنثا ذْموي هرعو زدكي داجرسب ةينائوي دخاو 0

 ةمايقلا دبع عوئان نم ةثلاثلا ةعمجلا هيلع يلصو اموب رشع ةعبسو نارهشو

 ؛5 قيلثاطلا باععوشيا ربق رواجم ءاثالثلا قوس ةعببب ثولصابلا ىف نفدو

 ةكضا ردع ةمزا هتسابر 5م هتالصب انركذو هسفن هلل حبت

 ديعسوبا ركذو روهش ةثالث هدعب يسركلا الخو] موي رشع ةعستو نيرهشو
 ءاح امل هف يفوت يذلا هضرع  تالكألا اذه نا ةبالقلا ذل" دوج يبا نبا

 لاق هلك كلذ رخا يفو مهيزعو هسفن ثري ذخا هتدابع ىلا ءاسورلاو ءانالا

 20 جيمرعش مهد نيتبلا نيذه



 اك

 لقتار موتحلا لجالا يضقنب نا ىلا ةفلاسلا اباطلاب ةحاسملا يف لاوسلاو

 هتعدو [هنم كلذ تمس نا دعبو] قابلا ملاعلا ىلا ينافلا ملاعلا اذه نم

 ةرهابلا ةزهملاو ةبجلا ةيالاو ايورلا هذه ىلا نونموملا رظنلف تفرصناو

 مهفوخو مهرذناو مهرّذح اريخ هدابعب هعسا كرات هللا دارا اذا نبككحو

 0019 نايطلا نحب ىف قرتلا نم مهذقناو ناطشلا ةكبس نم مهلشنو 5

 دياكم نم اوصلخيو مهسفنال اوظقيتسي ىتح ديعولاب هرذناو دعولاب مهيلا
 3 / يذلا ميعتلا مبل نذلا هللا ءالوا اوريصبو ] هخاخغل نم اوجنيو ودعلا

 . [نيما نيدبالا دبا ىلا رشب بلق ىلع رطخي لو ناذا هتممس الو نيع

 ًادبح ةماقلا مات ةقلللا نسح الك ناك بالا اذه 6# كلاثلا ايليا »<

 يناب فرتيو نييبصن ىلع انارطم ناكو نيقرفايم لها نم اضاف اًملاع يوك 0
 هلع قفتاو راتتخالا ىلا دادن [ىلا] درو باعوشيا حانتسا الو مياح

 امركو اًكحو املع هلئاج نم مهيف نكي مل مهاكن يدراولا ءانالا نال روهمملا
 نيادملاب ممساو يضتسملا ةفالخ [ماا] يف ريتخاف ةحاصفو ةغالبو اًنسحو

 فلا ةنس مثدلا نم ثلاثلا دحالا موي ىقتسف نوريب هياعو اكرطف

 سياوي موياسلا ناكو فكي داجرسب ةينانوي نيناثو ةعبسو ةياميراو ؛5

 ماساو نورضاح هعم مهتفقاسأو تاكرفوملا ةنراطمو روباسيدنج نارطم

 رادب ةيالقلا ىلا نيادملا :نم داع الو اسامش .نيرشعو ةعبرا هماسسا تقو
 هقفوو ةعبلا ةرامعو اهترامع يف عرشف بارخلا اهلع ىلوتسا دق ىارو مورلا

 مهنم ةفقاسالاو ةنراطملا نم ةعاج ماساو هدي ىلع تاربخلا توجو"

 [.لبداو] لصوملا ىلع انارطم اقوقاب [ عوشير بس رام] ريد نالبشم سوطيط
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 ضرالاو تاومسلا يذلا يوقلا برلا هللا سودق سودق سودق نوفتهو
 ةرمج ذخو ءاعدلا اذه لق ةبرقلا ىلا تلصو اذاو هحياسنو هدجم نم ةولهم

 مث امميج ةيرقلا ىف اهب فطو انابل اهيلع قلاو كدي يف اهعضواو ران

 اًدجاس تررخ اهتظفحو اهتولت الف اهب ىلصا ىتلا ظافلالا ةوالتب ينرعا

 - 5 قلطنا يل لوق 0 نكل 02 ملف كلذ دعب تضهنو

 هب ترصو هتلحو نادفلا ىلا تدعو هب ترما ام تدمتعاف كعم انا

 انايل اهيلع تقلاو يفك يف رانل نم ةرج تذخا اهتلصو ايف ةيرقلا ىلأ
 عيمج تفطو ةيرقلا راطقا يف اهب تسعسو مالو ةرارجب ابل سحا ال اناو

 ةبرقلا لها اوجضف هب ترما ام تلقو اهذفانمو اهعراوشو اهبورد
 10 مسر أم لاثتما ىلا اوعراسو ةعاطلا ىلا اوعجرو ةبوتلاب اونعذاو جعيستلاب

 مهدابكم دحالا موي يف [سادقلاو] نيزارلا ةالص ةمزالم نم مبأ
 مهتحماسم يف عرضتلاو ةكحربلاو ةمجرلا لازنتساب لاغتشالاو مراَحمَو

 ةلكاشلاو ةدسمملا ةدعاقلا هذه ىلع 0 مهو ةفلاسلا ما

 ىونين دلب نم اهل ةرواخلا .نكامالا عيج كلذكو ةياغلا هذه ىلا ةيضرمل
 ؛5 هشار يذلا مظعلا صختثلا ايورلا يف ىنرما ثح انا اماو [لصولاو]

 ةجوز يل ناف باوجلا يف هل تلقق بهّرتو ضما يل لاقو عاطل رئالا
 نم ربكالا ادعام بررق نع مهعجاب نوفوتي مهنا يل لاقف اًدالواو
 لاق اماوتام الا رهش ىضم اف . سهرتيو ةوبملا دبق يف ىقتبي هناذ كدالوا

 انسرحت هتالض ايلبا رام ريد دصقا نا ينزع يف نالا نمو يسفنب تيلختو
 50 ىلامتو كرات هللا ةدابعي لغاشتاو ةنبهرلا لبقأو ديعس ريدن فورعملا وهو



 د

 تالا ضخشلا اذه نا. ىسفت يق: تسسيهفا رانا نع شلالاو .ةنيع نع

 ىلع ددقا ملو ييسنلاو دويعتلاو ديوعتلا هركذ] جيسملا انديس وه فوصوملا

 نا طرفملا ميظعلا رونلاو ءاهبلاو [اقلاو] لالطلاو ةمظعلا كلت قدهاشم

 )0 ذل :نازخالا كلاقكو وهام شانلا نم: هلغام ققشاوب تنثا

 دق دحالا بحاص نا مهل لقو سيلمرك لها ىلا قلطنا يل لاق هنا مث 5

 ةولصلا نم اوغرف اذاو هف سادقلاو نيزارلا ةولص ةمزالمو هظفحب 1

 اضر ىلا برق امم هداتعا مهيلع بجي اب نولغاشتيو مهلذانم ىلا نر

 مهعبو مهلاغشا يف نوقلطنب نينثالا موي ناك اذاف هطخم نع دعبيو هلل

 مهشاعم يف مهل كراباو مهبساكم مهلع 5-5-5 رك نوحتضو معئاشو
 مب 6 اقواس هريسقو ادههس» احصو اكتضح ةنابرسلاب لاقو 0

 ٍ امع اوعحر ناف هيدعتو سعالا اذه زواج نم مهفوخو مهرّذحو فدو

 لجر انا يصاختو يديس اي هل تلقف اًلجاع ةبوقعلا مهب تلزاالاو هيلع
 الو هيلا نوغصي الو الك ن ومعمل ام مهيدل لوذرع مهدنع ريقح 0

 يمه ىتلا ضرفلا ةالص نا ىتح ةالصلا نم انش نسحاالو لوقا ام يردا

 55 اذا يل لاقف اهنسحا ال تاوجسلا ين يذلا انوبا ىنعا اَمْشِب د نوبا ؛5

 اننسحع» انش احشحرو هبكمسح وهو ءاعدلا اذه لقف يلصت نأ

 ههجحفزدصعح بزعسصو ببجعو اقاكدعو |!(ك يتحو انساعو

 انذكتس )وولكلا امزص فمرع فمدع فمرق بحعو امزصصو

 ىلا بلصلا ةوقب هريسقو هرجتحعل نم احفاد اممع بكدمو

 برلا يسرك نومركيو نودجحل نيذلا ةكيالملا دانجاو ىوقلاب يفاشلا يح لا
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 نمو . نيدكلا نير ثولصابلا مادق ءاثالثلا قوس ةعيب يف اونقدو جنرفالا
 ناكو ةروكذملا ةعيبلا هذه سيسق قو روهش ةتسب بالا اذه ةافو دعب

 يبو مالكلا نع هناسل كسما ةمتولا ةجعز نمو دوعسم سقلا هل لاق

 ىلا ضما هل لوقب لئاق ىلاللا ضعب يف هل ىازتو ةليوط ةدم كلذك
 5 ءام اهنم برشاو اهيلع يتلا ةرغصلا نم كحو قيلئاللا باءعوشيا ةنيكس

 كلذ نم نونموملا راصو لالا يف ينوعو كلذ لعفف كناسل قلطنب دقو

 عفتتيو [برشيو] ةرغصلا كلت نم كحي ملا وا عجو هب نم لك مويلا
 اهبتكو اهب دهشو اهدهاش ةيوهعا بالا اذه مايا يف ضيا راصو ٠ هنم

 نساحلا يبا يكذلا سقلا نبا عوشيربس يقتلا بهارلاو لضافلا سقلا

 ؛0 ةيرقلا] سلمك يف ةبجملا هذه ترج الو لاق ىلصوملا اهالاناب نبا

 ىللع ضرالا ثرحي كولعص لجر دب ىلع لصوملا لامعا 7 | ةفورعملا

 كلاسو ناكملا تدضقو 5 كلذ نم نويجمتي سانلا راصو رش نادف

 تنك ينا لاق ابورلا ةصق ينفرس نا هتلاسو هب تعيتجاو لجرلا نع

 يف تحتفا دق ءامسلا نا تيارف ةعضلا ٍقرش يف ةينالفلا ضزالا ثرحا

 !5 ضرالا ىلع عزجلاو فوُلا نم تطقسف اعمال ظع اًرونو قرشملا طسو

 اذاو صخت ىلا ترظنف يبلق تمجتو ينتماقاف ينم تند دق ديب اذاو

 لهشا هجولا رودم ةماقلا لدتعم باش وهو اهنم لكا را مل ةروصب وه

 5 يل ع لع نوللا اس نوفا

 نيمياق نيصخت هم» اضيا تيارو ندبلا فطل رعشلا دوسا نيضراعلا

 , *0 اهدحا نسحلا يف امبلثم نيقولخلا يف دهاشا مل نيرقشا نيضيبا نيثدح
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 ةلمج ةبئبا ةيالقلا يف ددجو مورلا رادب ماقاو اخلاص اًريبدت يسركلا ردو

 ةياهغيراو فلا ةنس يناثلا نيرشت نيرشع سماخ ءاثالثلا موي حانتساو

 ةدسلا تيب مورلا رادب نفدو ززح داجرسب ةنائوب نيسحخو ةعستو

 الخو] اًموي رشع ينثاو نينس ةعست هتسابر ةدم تناكو يسركلا ةعببب
 اااه ويلا ةعس هدع د

 ارهاط انقت ةماقلا عوبرم اخيش ناك[ بالا] اذه * كيرف 3#

 حاتتسا الو يديزابو ةريزإلا ىلع افقسا ناكو دلي ةندم لها نم سيدق
 يناثلا دحالا موي لكك نوريب هيلعو نيادملاب اكرطف ميساو ريتخا عوشيدبع
 يف جزكط داجرس ةينانوي نيتسو ةباميراو فلا ةنس ةعبلا سادق نم

 ةعست ثععارملا ىلا ماساو الار يسركحاا ردو يفتقملا ةفالخ ؛

 هللا ىضر ذلتلا نبا ةلودلا نيما يفوت همانا يفو . اققسا ا ةئراطم

 دادغ تقرغ همأدا ينو .ةقتعلا ةعبب ىنالخادلا نحصلا ين نفدو هنع

 نيرشع سماخ دوعصلا ديعل يناثلا دحالا ةلل حانتساو . تامفد ةثالث

 ةعسب نفدو بطوي داجرسل ةنانوب نيناكو ةتسو ةناعيراو فلا ةنس رأدا

 نيعستو اًقين رمعلا نم غلب دق ناكو ةدسلا يدي نيب [داد برد] 5
 اسيسقأ و اسامش] ةنس نيعبس تونبكلا يف مدخو ةملاس هساوح عيجو ةئس

 [ماباو رهشا ةسخو ةنس نيرشعو ةتس هتسابر ةدم تناكو اكرطفو ا

 هذه يف نا ببجتلا نمو [ افصنو رهشا ةعبس هدعب نم يسركلا الخو]
 سار لاينادو [نيلسلا] ةاضق ىضاق [تامو] ةفيلخلا تام ةنسلا

 ءادهشلا دهشتسا همادا يفو .٠ سئئر الب للم ثالثلا تسقبو دوهيلا ثولاج 0
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 هللا نذا ملكتو هناسل قلطنا لاخلا يفف براصلا مسر هن ىلع مسرو هيف

 ربكو ةرهابلا ةبآلا اذه نم سانلا بجتو هسرخو همص لاذو ىلاعت

 يخرسلا ىبحي اجاوخ يخاب فرو ايرهوج مث اسيسق راصو ملمتو يبصلا
 ناميلس سيسقلا كلذب هسفن نعربخا يذلا وه روكذملا اذهو غلاصلا

 5 رفاس ثيح رغشاك نارطم عوشدربس رام تخا نبا ينولصلا نوع نبا

 روك ذملا كرطفلا قيال اموصرب نا مث روكذملا نارطملا هلا اًدصاق

 يناثلا نوناكر شع يداح تبسلا موي ةيشع حانتساو [هريبدت يف نسحا]

 رام ةعيبب نفدو دكي داجرسب ةينانوي نيعبداو عبسو ةياهبداو فلا ةئس
 يذلا تيبلا يف دادغب ةنيدم نم ٍقرشلا ٍبناللا يف قيلثالا عوشيربس
 10 هتسابر ةدم تناكو اهب نفد قلثاج لوا اذهو عوشلر بس رام ةروص هف

 نيكس هدف ةوانركلا داخو اموي نوجه درودلا كلو هلق

 ةروتصلا ا - مات اخيش [ناك بالا اذه] 3 عوشيدبع *#

 انارطم ناكو لصوملا لها نم يىلقملا نياب فرعي يداه ةريسلا روكشم

 نوريب هلعو نئادملاب اكرطف ميساو [مجا] روهملا نم ريتخاو يئرجاب ىلع

 15 نيسمخو :ةيامبراو فلا ةنس يناثلا نيرشت رشع ثلاث دحالا موي قرزا

 نارطم انحوي موياسلا ناكو يفتقملا ةفالخ مايا يف جزح داجرسب ةينانوي

 نارطم عوشيدبعو لصوملا نارطم انحوي هعم رضحو همم نبا وهو نيبصن
 لايقلا م مسرلا ىلع ةرسملاب ذيماسالا لكو تاكرفوملا ةفقاساو سراف

 اك جيسلا هته هتكر ربي بولقلا تدهشو لوسرلا يرام رام ريدي

 9 مهذب رضاح يفاف ياب ةثالث وا نانثا 5 عمتجا ىتم هلوقل هف ارضاخ
14 ١ 05 
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 [هماسا] بهارلا عوشيربسو يروا ىلا دلب فقسا لقتو لبنلاو ةينامنلا
 و روباسيدنج ةنرطم ىلا ناولح نارطم انحوي لقنو شاغباب ىلع ًافقسا

 0 حانتساو ريقفلاو ينغلاو فيعضلاو يوقلا نيب ةفصنلاو قحلا

 ةينانوي نيعيراو ةثالثو ةياعب راو فلا ةنس لوالا نيرشت رشع عباس تبسلا

 ةميب يف ثولصإلا دنع تيبلا ردص يف مورلا رادب نفدو داي داجرسب 5
 نيرشعو ىدحا هتسابر ةدم تناكو كرطفلا ليونامع بناج ىلا ةديسلا

 . [ةنس هدعب يسركلا الخو] اًموي نيرشعو روهش ةعبسو ةنس
 سدقلا رهاظ ةئيهلا يلم ةروصلا نسح ناك بالا اذه  اموصرب 6

 ناكو نييصن لامعا نم ةيديبزلا دلب نم وهو تازيممو تأبا لعاف

 نوريبب نيادملاب اكرطف ميساو ريتخا ايلا حانتسا املو نونا ىلع ًافقسا 0

 ةيامسجتو نيرشعو ةعبس ةنس] با سماخ يف دشرتسملا ةفالخ يف رضخا
 داجرسب هيئانوي 6-١ [ةنس يمه] ظقلا نم ىناثلا دحالا وهو [ةيبرع

 01 نارطما عوشتدبعو لضوملا نارطم نحوي بالا :نميزضحو دج
 ىلا ردحناو طساو فقسا عوشيربس نوقايدنكرالا ناكو ةفقاسا ةذاو

 ماساو مورلا رادب ةيالقلا يف [ماقاو] دادنب ىلا داعو هيف لبقتو ينقرود !5

 دالي ىلا هدقتاو [ةّقسا هماسا] يذلا انحوب مهتلج نم ة راطنو ةقافا

 سخرس ةنيدم يف هلوصح عم فقسالا اذه نا [مث] ةلخادلا ةقرشملا

 ب 1 11 لجرا كلذذلو 6-0 هتبب ىلا رباكالا نم لجد هفاضا

 هذه ىلع هلو ةفصلا هذه ىلع دلو هنا هفرعف هلاح هدلاو نم حصوتساف

 يف ثضو هلا دلولا ىنداو هسفن بيطف ةنس رشع ةسمخ ناألا [كاشلا
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 حانتسا الو [.لبداو] لصوملا ىلع انارطم راصو لصوملا لها نم لقملا

 نوريب سبال وهو نيادملب اكرطف ميساو يلكلا رايتخالا هل قفوت انيكم
 ١457 ةئس ناسنن رشع سداس ةمايقلا دبع دعب ثلاثلا دحالا موب اطفن

 ةفالخ يف [ةيبرع ةيامسنو ةمبرا ٍةنس يمو] جركل داجرسب ةننانوي
 ةوهو نيبصن نارطم عوشيربس هذيماسا يف ارضاح ناكو رهظتسملا

 ئريكعا قلل عوشيربسو ناولحو ىرلا نارطم انحويو موياسلا كاك

 عوشلادبعو تاناورهنلاو رصقلا فقسا انحويو رطانلا وه ناحو

 همردا ف_ةسا ىثومو نوناع كفا عوشلدبعو نابفصا فقسا

 نم ةريثكلا عوبجلاو يروا فقسا عوشيدبعو ردتشب فقسا عوشبنانحو

 10 ةلودلا نيما لجالا رضحو نينالعو ءاسورو ءارزوو ةسماعشو ناسق

 ناب ضاسا باشا هاو وبلا ىبإ كمل اوهتانكال و تقو تالا

 ترجو .اوومهثم امون ناكو ذللتلا |نيانآَفورملا يقانغلا بببطلا ميهاربا

 جرخو ينقرود ىلا اوردحتا مث دادسلا ىلع [هريغو] ذيماسنالا يف رومالا

 بيلصلاب هولقتساو ٍعلسلا يرام رام ريد نم نونالوكحمالاو ةنهكلا
 15 يراج لثم همادق قيرطلا اوشرفو ةولصلاو روخلاو عوملاو لجنالاو

 فورعملا لياربج رام ريد دصق مث لابقلا لمعو باشلاو طسلاب ةداعلا

 ةيالقلا يف سلجو دادنب ىلا اًدعاص عوبجلاب داعو هيف لبقتو يسركلا يد
 تيهو رابنالا ىلع اًقتسا دعس ريد نم بهارلا ايركز ماساو مورلا ادب

 نارطم اموت لقتو طساوو ركشك ىلع افقسا ةلح يبا نبا عوشيربسو

 ه» ىلع افقسا يسركلا رب» سيئر لثوئاعو يرجاب ةئرطم ىلا دوباسيدجج
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 لها, نم .اًنيفنع اًدهازو الضاف اميدق [ناك بالا اذه] . < ازيكم دبع

 ابيطو ارهاط اسيسق ناكو يناكتقلا ناولس نبا فرعيو دادغبب مورلا راد
 حانتتسا الف لصوملا ىلع اًنارطم مث ناهريطلا ىلع مم ا 5 رهام

 ميساو ريتخاف ثوملشلا هل ذخاو 0 2 يلطساولا نبا ماق عوشيدبع

 يف ةمايقلا دبع نم عبارلا دحالا موي يبحسضنب نوريب هيلعو نيادملاب اكرطف 5
 فلا ةنس [يهو ةيبرع ةباميداو نيِناثو ةسمخ ةنس] يدتقملا ةفالخ مال

 نارطم باععوشيا هذيماسا رضحو جزك داجرسب ةينانوي ةثالثو ةناعبداو

 ناولح نارطم انحويو ةرصبلا نارطم سقرعو موياساا ناك وهو نيبضن

 مس اكرطق زاط نيح ضراعلا نبا عوشيدبع ناكو ةفقاسالا نم ةعامجو

 نيتالص لك نيب [تاوعلا يف يذلا انوبا يا] امِْبَد نوبا لاقي نا يف 0
 مهدالب ةداع ىلع رج كلذب نييدادغبلا سف ىف ةداعلا يرجت نكت مو
 هيلع ناك ام ىلع [بيترتلا ينعا] سفكتلا داعا بالا اذه ماتسا ايف

 يرجي نا يطساولا نبا هلاسف نيتالص لك نيب امْشِبَد نوبا لوق كو

 فالحلا مقوو لمفي ملف ايبثلد نوبا لوق نه [هيلع] ناك ام ىلع مالا
 ةرصتخم ةقلاذ ةلاسر لمعو داع ةدم دعو لدنلا ىلا ردحناو همرحاو اههنيب 5

 ال اًنيبدت ردو ةقزاشملا اهدقتي يتلا ةح_صلا ةنامالا اهف مضواو

 فلا ةنس نميالا ثولصابلا, ةدسلا ةعدب مورأا رادب نفدو حانتساو

 ةنس رشع ةعبس هتساير ةدم تناكو دحز داجرسب ةنانوي نيرشعو ةناهبداو
 . |[ نيتتس هدعب ينركلا الخو] مانا ةعبراو رهشا ةسمخو

 نياب فرعي ارهام اًملاع الْضاف اًكيش [ناك بالا اذه] 3 ىناثلا ايلا #6
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 موي حانتساو هريبدت سانلا ىضراو نيبصن نارطم ناك ثىح ضراعلا

 نيناثو ةثالثو ةياثالثو فلا ةنس ناسين رشع عباس ديديلا دحا دعب ءاثالثلا

 تناكو يسركلا ةعدب ةديسلا بق يف مورلا رادب نفدو ازح داجرسب ةينانو
 . روهش ةسخخو نيتتس هدعب يسركلا الخو اروهشو نينس رشع هتسابر ةدم

 5 املاع ةقلخلاو قللا نسح اشتم [ناك بالا اذه] 3 عوشيدبع *“

 داع املو نيبصن ىلع انارطم راصو ضراعلا نبا, فرعبو لصوملا لها نم

 نم رشع ةيناهلاو ةياثالثلا ممجم لبق هلع ناك ام ىلا نيببصن نارطم

 دنع رايتخالا مهل نيذلا ةنراطملا يقابب طلخت رايتخالا يف روضملا

 بعشلاو ءانالا نم ريتخاو بالا اذه رضح عوشلر بس فون الو مهدوضح

 !0 يناثلا نيرشت نم يك موي رفصا نوريب سبال وهو نيادملاب اكرطف ميساو
 ةرصبلا نارطم سيجرومج هذماسسا رضحو دداي داجرسب ةنانوب 187 ةنس

 نارطم اهالبيو موياسلا ناك وهو ءاثثلا قوس ةعبب ثولصابب نوفدملا

 يف كلذو ةفقاسالا [نمز ةعاججو ناولح نارطم مد دبعو يرجاب

 دادنب تقرغ همايا ينو . [ةيبرع ةباميراو نيتسو ةعبس ةنسر ماقلا ةفالخ
 5 ازيكم ماساو ةياميراو نيتسو ةتس ةنس مورلا مفرم موي يف ميظعلا قرثلا

 يف: ثمار اهالش اقع نوط لحتتطولا لازم ناقريطا كنا
 ةنس ىناثلا نوناك يناث ءاعبرالا موي حانتسا[5 هريبدت يف مسجلا ىضداو
 ةعسب ثولصالا ماا نفدو دحز داجرسب ةنانوي دحاو ةباعبراو فلا

 يسركلا الخو] ةنس رشع ةنس هتساير ةدم تناكو مورلا رادب ىسركلا
 20 : [ كيلو نياتئس هدعب
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 اهتراع يف د_هتجاف ةبارخ ةيالقلاو داعاو ةدم ماقاو يقرود نا ندا

 ناك ةعببلاو ةيالقلا نم ةراعلا تغرفا الف نونموملا هدعاسو اهيلع قافنالاو

 || > الع تدوو,عطلطنو ةنس دعب مث اروهشم امري اهحبذم سدق موب

 ةيالقلاو مورلا راد ةلمملا ينو هرساب دادغب نم يقرشلا بنالا تبن
 ىلا داع مث ةدم اهب ماقاو ينقرود ىلا مث ايراه ةفيلخلا راد ىلا ردجتاو 5

 21ج تاكو هلاوساو هتافرصتم عبج يف اًنسح اًريبدت ريدو مورلا داد
 ضانلا] دحالا موي حانتساو ةلداع هماكحاو ةمقتسم هقارطو ةروكأشم

 [داجرسب] ةنانوي نيتسو ةيناثو ةباثالثو فلا ةنس [ظيقلا عوباس نم

 الخو روهشو نينس عبس هتسارر ةدم تناكو مورلا راد نفدو زدكبي

 ٠ نيس ةسمخ هدع يسركلا 10

 اص اريخ [ريبخ] اماع ًرهاط اخيش [ناك بالا اذه] 6 عوشير بس *
 آش راض لوسرا يرامرام لركحا ىترتو يرجاب لها نم ريبدتلا

 ديمعلا هل ثوملشلا ذخاب ىنتعاو روبنز عوشير بسب فرعيو روباسيدنج ىلع
 ثلاثلا دحالا موي رمحا نوريبب نادملاب اكرطف ميساو ىناهفصالا دعس وبا

 ةينانوي 18/4 ةنس [با نم ج] مااقلا ةفالخ يف ظبقلا [عوباس] نم 5
 اعماط رضح دق ناكو يرجأب نارطم ليوتامع موياسلا ناكو جدح داجرسل

 ناهريطلا لع افقسا يناكتقلا نامياس نبا اخيكم همايسا موي ماساو ةبترما يف
 ناراعم روضح ددج هنا مث لصوملا ىلع ةارطم اياثلعم فقسا اهالاهيو

 نم اعونمم اًروظحم لبق نم ناك دقو ةتاثبلل رابتخالاو ممجلا يف نييصن
 نبا عوشيدبع باق ىلا رقت دايتخالا باحصا عم مالك هل نوكي نا #
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 اترد ةعببب نفدو [نيسيدقلا عم هرقم] ببطلا نبا هللا دبع جرفلاوبا
 سيدقلا بالا حانتسا همادا ينو] ةرهشلل ةياعبراو نيثالثو ةعبرا ةنس

 قلاش هناك ضاع ينَسلا نباب فورعملا نيبصن نارطم البا رام

 مرحلا نم ناولخ رشمل ةعمإلا راهن يف كلذو ميجارتلاو محلا عفد باتكو
 5 اج ىلا نيقرفام ةميب يف نفدو ةيلاله ةياهبراو نيثالثو نا ةنس
 [هسفن هللا حّبن ايليا رام] حانتساو [. اهنع هللا ىضر ديعس يبا همخا ربق

 ٍف] ةينانوي نيتسو ةلاثالثو فلا ةنس رابا نم سداسلا تيسلا ةليل

 نم ةنيكحس لوا يف ةديسلا ةعبب يق مورلا رادب نفدو هبكحد [ةصح
 هدمب ىسركلا الخو ةنس نورشعو دحا هتسابر ةدم تناكو نوقايذبلا
 10: ١ . أموي رشع ةسمخو رهشا ةعبس

 ةروصلا لمج لقعلا ريزغ اريك اذيش [ناك بالا اذه] ع انحوي *

 لسجلا ءانثلاو ركشلاب هباع مقاو قافتالاو مهتارادمو سانلا لاوحاب اريبخ

 ةنادح يف ناكو دادنب لها نم لاغرطلا نيا فرعين ناكو منالا ةفاك نم

 ةحيرقلا ةدوجو ةباتكلا ةعانصي ةمات ةفرعم هلو تاناورهنلا ىلع اتاك هّنس

 15 ىلع افقسا هذماسا موي البا هماساو بهزتو هعبج كلذ كر 3 قذحلاو

 قفنتا حانتسا الو فنو ةنس نيرشعو دحا ةفقسالا. يف يبو رصقتا

 نوريبب نيادملاب اكرطف ميساف ةرايتخا ىلع بعشلاو ءانالا نم روههجلا

 ةيلاله ةباعبراو نيعبراو ىدحا ةنس دالملا موص نم دحالا موي يراخنن

 ةفالخ ماا يف [ جه داجرسب لوالا نوناك نم ١ ةننانوي 1١91 ةنس يهو]

 20 مورلا رادو كارتالا نم ةبالقلا تبهن الف مورلا رادب هماقم ناكو مااقلا
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 كلدَبِم ىلعا قف بطلا وبا ناكو قارعلا كلمو دادغب ىلا نيدلا لالخ

 ناكو ةمايقلا دبع نم عبرلا دحالا موي يف مورلا راد ةعبب ىلا ءانالا مج

 ايلباو ةيناعنلا فةسا لاقزح ريتخاف ليوط ضوخ ىرجو اروهشم امو

 [لصوملاب] ايلا رام ريد سيئر [بهارلا] ديعس وباو ناهريطلا فقسا
 مويلا يفو مايا ةنئالث ثوعابلا لمجو مهؤامسا اهيفو قدانبلا تبتكحو 5

 مهنم فاخي ملو دادنبب بعثلا عبجو ةفقاسالاو ةنراطلا رضح تلاثلا

 نكي لو [ناهريطلا فقسا] ايلبا رام م | جرف قدانبلا تجرخاو دحا

 نكي مو رضحن ف روضحلاب هللا اوبتكو تقولاو لاخلا يف هل زركاو ارضاح

 0( ردنا جوزخ نما موي نيميدأ دعبو ارانيد رشع ةعبس ىوس كلي

 نيهيلسلا موص نم كلاثلا دحالا يف [يعسفنب ناك هنوريبو نيادملاب اكرطف 0

 فلا ةنس [يثو ةيبرع ةياعبذاو رشع ةيناث ةنس] ناريزح رشع سداس
 ىلا ردحناو رداقلا ةفالخ يف هيب ةصحلاو ةنانوي نيثالثو ةعستو ةلاثالثو

 ةءالقب هماقم ناكو دادغي ىلا دعصاو لابقلا لمعو لوسرلا يرام رام ريد

 ضئارفلاب نيناوق هف ءانالا عاّتجا ين ارصتخم ااتك لهو مورلا راد

 نورشعو نينثا [هف] ضيا اص نا اتك لعو ةشدلا ماكحالا و15

 ةزوراك يف دان يذلا وهو مبذملا سادق عضوو نيدلا لوصا يف ابا

 [ديع] موي ةدجلا تتر اًضيا وهو اتتوخاو انابا راكذت ىلع شمرلا

 هذآ 2 هرعزجا يف دمقا [هنا مث] ةقتملا ةعيب ابلعو يطسقيطنفلا

 ا يفوت همابا فو ٠ م 0 3 هفحم يف اسلاح ةبحرلا فقسا ماسا

 سيسقلا ةيبلالا بتكلا رّسفم لضافلا [ماعملاو لماكلا]] فوسليفلا ملاملا



 (ةعن0

 0 مسن هتسابر ةدم تناكو جيذملا تاب نع نوال كربلا [مورلا

 00 مسا ينركلا الخو] امون نيرشعو نهشا ةرشعو

 لركشلا قل نيك [ناكنالاا اذه * لاقزح نبا تانعوشلا *#

 ميساو رداقلا ةفالخ يف ريتخاو رصقلا ىلع اًفتسا راصو حيلَسلا ىرام رام

 5 ةنس داليملا موص نم ثلاثلا دحالا موي يجنران نوريبب نيادملا [اكرطن]

 رضحي ملو بوي داجرسب ةيئانوي ٠٠4 [ةنس مو ةياهبزاو رشع ىدحا]
 نارطمو يرجاب نارطمو لصوملا نارطم هماساو روباسيدنج نارطم
 اواطو الغ زابتالا قتسا هللا لضالا رقو اقتسأ ردصا ىتا مهعمو ناواح

 اونا يا فقزلا نع اًضوع ءاتلا نيكستب اهأرق هدا طع« مح دح ىلا

 !0 هل اوزركي نا نم اوعنتماف ءابالا نم هريغو نيبصن نارطمب ربا لصتاو
 ةياثالثو فلا ةنس حانتساو هل ملص# يتح هتدم لطت ملو كلذ ىلع يبو

 لدا اكلنا مورلا رادب نفدو امكا داجرس ةنانوي نيثالثو ةناثو

 يسركلا الخو ربشا ةتسو نينس عبدا هتساير ةدم تناكو يسركلا ةعيب

 ٠ ةلس هدعب

 ؛5 اديس اضاف اسدق اريبك نيش ناك نالا اذه * لوالا ايليا *

 الو ناهريطلا ىلع افتسا ناكو ناذج خركح لها نم هنامز ءالع يف

 وان يس كلا ةراظتلا ةناغنلا" فقلنا لاقزرحوسل" ناظور علا

 1 املا 3 يف سسلاو نينس ةثالث ةدم رطنو فقسا ن هوك

 ةيالقلاو مورأا راد تبهن مانالا كلت ينو ةكلملا يف فلنألاو بارطضالا

 20 لخدو ةكلمملا ما ماقتسا الف ةرهشلل ةياعبراو نيرشعو ةثالث ةنس كلذو
 الارع 13
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 ةءائالثد نيعستو ىدحا ةنس لوالا نيرشن نيرشعو سداسلا دحالا موي

 ال ”ةرتعا .همالا ,يفو «اادب داجرسي :ةنئانووإ 101 ةنس يو ةبزغ
 ةسابر راعش راهظا هعنمو مهنارطم م يذلا وهو .دادغب ةقاعبلا

 موب حانتساو [بجاولاب] يسركلا ردو نالا ىّتَح ساو هع توديكلا

 داجرسب ةينانوي نيرشعو ةعيراو هباثالثو فلا ةنس لوالا نوناك ىتاث ءاثالثلا 5

 وكلا الخو نينس ةرشع هتسابر ةدم تناكو يسركلا ةعسب نفدو يلو

 ٠ روهش ناك رحت هلعب

 ةروصلا نسح اريك ايش [ناك بالا اذه] ع كوزان نبا نحوي **

 اهب راهتلا دالوا نم اراثلعب نيمقملا زرش لها نم ءاحلا ريثك رظنملا يهب

 يف ددرتلا قو سيناوي حانتسا الو ةريملا ىلع اقتسا ىبوط نبا هماساو 0

 بالا اذه مسا جرت ةيناث تلعو تاطباو الوا قدانب تلمعو رادتخالا

 مسات ءاعبرالا موي رداقلا ةفالخ يف نيادملا ريدب معسرلا ىلع [اكطخ] ميساف

 ' ةنانوي ١5 ةنس يمحو ةلاله ةياعبراو نينثا ةنس يناثلا نيرشن رشع

 روباسلدنج نارطم لي ونامت هماساو يعش نوريب لما وهو 1 داجرسل

 نزرا فقسا لياربج وه ماسا ٍذّتيحو افقسا رشع ينثاو نانارطم هعمو !5

 مهطعب ىلا مهيسارك نم ةعاج لقتو ةسماهش ةدعو لصوملا ىلع انارطم

 رهاملا فوسلبفلا هبتاك ناكو ةدورض ريغل [مهضعبو تعد ةرورضا]

 جتاوجلا تمت همايا ينو بطلا نبا جرفلا وبا عشلا سيسقلاو لضافلا
 نرشع نمأت تيل موب حانتساو ضرالا راطتا عيمج يف ةننارصنلا س

 وادي ] نفدو. داك داجرس ةنانوي نيثالثو ةثالثو ةيامالثو فلا ةنس زو 0
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 لاى نا ناكتاو هلو دكان اكتم ا ةفتسشالا صاوقلا' نا

 عوشنا ماساو هنع لدعف اهيلع فقيل ميلا يف ةقاثلا ةكذ مادق ةكد

 نوقايدنكرالا باععوشياو ةعدرب ىلع انارطم داب فقسا ايليا ماساو ىطساولا

 نم بهارلا لدملا نبا ميهارباو قشمد ىلع انارطم سار نبا

 5 افقسا عوشيربسو ةريللا ىلع افقسا انحويو ةاره ىلع اًنارطم نانوي رام

 همعن رامو رابنالا ىلع افقسا ايلباو راجتس ىلع افقسا نومهشو جيزاوبلا ىلع

 انيئب خم هنزو قالا هلام نم قاواو ةريتك كلما ىتقاو رق عال

 نيرشعو نمأث تبسلا ةلبل حانتساو ةيربالا ةيالقلا ىلع اهفقواو هيبا

 ةئنانزإي 1١1١ ةنس يمهو ةلاله ةيامالثو نيعست ةنس لوالا نوناك

 ؛0 فوز ٠ جيذملا نيع نع رغصالا تببلا يف مورلا رادب نفدو هبي داجرسب

 ةدم 0 [ةباملا باتك بحاص ىاسارثلا ييسلا لهس وبا يفوت همانا

 ةةادحلاو ةلس دك ىسركل دم انو نيرا هنن رت

 .لافحو [رينص] لفط وهو هوبا تام [تالا] اذه 6 سيئاوي *«

 نم طفنلا ىلجي راص مث ناذج خركب لقبلا عيني راصو ربكو 5

 !5 مهف دهز مث مهتتبا بطخو موقب لصتا مث هارتشا مي ىلع نذدعملا

 0 داراو مهاردال اب عال ا 0 ناكو افقسا ميساو بهزو

 0 نسال هيلع نوقايدنكرالا ْرِر كه ردا دل موزع هيكل

 سراف ىلع اًنارطم ميسا نينس ةلالث ثيعرملا ىف هل تضم نا دعبو هيلع

 اذه ريتخاو تامو [كرطفلا يرام] لتعا ىتح ثععرملا ىلا حرخي مو

 20 رداقلا ةفالخ [مابا] يف رفصا نوريبيب وهو نيادملا, اكرطف ميساو بالا



 (ة؟<)

 ةثالث هتسابر ةدم تناكو هطكسزب داحرس ةننانوو نيعسو ةعبسو نيتبامو

 042 اعو ةنس. هدعب يسركحلا الخو رهشا ةرشعو ةنس نورشعو

 .اموي نيرشعو

 لصوملا باتكلاو ءاسورلا' دالوا نم ىبوط نبيا' فرعبو 36 ىرام ثم

 [ريبدتلاو] ةساسلا نسح ماعلا ليلق ةبيشلا نسح ةماقلا مات [ناكوأ

 الف سراف ىلع انارطم 3 لصوملاب البا رام ريد سير راصو امدقتم

 نسحاف يسركلا ةراطنل ركشكح فقسا ايبا رضح عوشيدبع حانتسا

 نفدو فون ماسي نا لبق نمو ريتخاف مانق نسحا ريبدتلاب ماقاو ةسارسلا
 هيلعو نيادملاب اكرطف ميساو بالا اذه ريتخاف نمركلا دعب ثولضالا ف

 يناراملا موصلا نم سماخلا دعالا موي عياطلا ةفالخ يف قرزا نوريب 0

 داجرسل ةنانوي نيعسنو ةناعو نيّتامو فلا ةنس ناسن نم ةرشع يف

 لصوملا نارطم سيجرويجو روباسيدنج نارطم عوشينانح روضحب جنبح
 ًأاققسا رشع ةعبسو ناولح نارطم ان>ويو يرجاب نارطم سروطسنو
 لمع ىلا قبسي مل اًروثاف هلابق موي يف لمعو ةفتاساو ةنراطم نيريثك ماساو

 فقسا فسويو سراف ىلع اًنارطم يباوزلا فقسا نوهيلش ماساو هلثم ؛5

 لصوملا ىلع انارطم ةثدحلا فقسا باععوشلاو ةرصبلا ىلع انارطم ةريلا

 فقسا ميهاراو روباسدنج ىلع انارطم رابنالا فقسا عوشيربسو
 نسلا فقسا سناويو فسوي توم دعب ةرصبلا ىلع انارطم روزرهش

 ىلع انارطم اباثعم فقسا اهالبيو اهنارطم توم دعب سراف ىلع انارطم

 00 نا داراو اس لع انارطم كايهقسا فوم 2 نارمصت 20



 صر

 لاق نوزألا تف نع هعانتما ىنعم يف هل لبقو] هتدم رصقب سدقلا حور

 اههتغ يجي يذلا اهكصرتنف اههتث نع قيضي تقولاو ريصق انيلع نامزلا
 ةياثالثو نيسمخ ةنس لوليا رشع عباس ةثالثلا موي حانتساذ امي نع

 ىسركلا ةعببب مورلا رادب نفدو [ذدكبي داجرسب ةينانوي ١؟7] ةيلاله

 : [ةدحاو] ةئس هدعب يسركلا الخو مانا ةرشعو ةيام هتسابر ةدم كناكو

 . اموي نيعراو

 لامعا نم ناذج خرك لها نم ناك بالا اذه 7< عوشبدبع **

 . فحن ةماقلا ندح ناكو ارذهنابو اباثلعم ىلع افقسا راصو يرجا

 رابتخالا مقوف رابتخالل ءانالا عمتجا ليئارسا حانتسا الو سدقلا رهاظ مسجلا

 10 ءامسا نمضتت قدانب لع ىلع ءابالا قفتاف 0 مهن سنا ةعبرا ىلع

 [هسفنل] ةنترملا مار لسارسا عم ناك دقو روباسدنج نارطم سدجروبح

 لخدا ال انا لاقو قدانبلا لمعت نا ةبونلا هذه يف هركو هل لصحت ملف

 ةبترملا موري ضيا ناك دقو لضوملا ناراعم سيجرو.بج قفاوو ةقدنب يف

 جرخ بالا اذهو يرجاب نارطم همر عوشباو ليئارسا دمع يف [هسفنا]
 15 امرالا موي رضخا نوريبب نيادملاب اكرطف ميساو ٠ مأيإ هثالث انوعاب لمع دعب

 نيتامو فلا ةنس ناسن نم نورشعلاو ىناثلا مولا وهو ةمانقلا دع دعب

 لئاضف تناكو هبع داجرسب م عيطملا ةفالخ يف ةنابوي نيعيسو ةمبراو

 ةنراطملا نم ماساو رصتخلا اذه 6-5 نم مظعا هتازبممو بالا اذه

 موي حانتساو [اًلاص ريبدت ريدو] سفن نيثالثو ةميراو ةبام ةفقاسالاو

 20 فلا ةنس يخو [ةبرع] ة ةياتالثو نيعبسو ةعبرا ةنس ناريزح ينأت عبذالا :



 (ةا»0

 سيجروجو ةرصبلا نارام ييسبلا دع .دماسأالا 0 روكي داحرسل

 ناك دقو تاكرفوملا ةفقاساو ناولح نارطم سناويو لصوملا نارطم

 هلاسف كلا اقول نبا اطسق ركشك ىلع افقسا ناك امل بالا اذه عمر ضح

 [لاقو] ليئارسا هباجاف نامونقا عسملا نا تبجوا نيا نم هل لاقو موب
 ناسناو ةيلزالا هللا ةملك عيسملا نا ىلع تقفتا دق [اهعججاب] ةينارصنلا نا ة

 لوقعمو سوسحم لك اندجوو موققا هللا ةملكن او انرهوج نم ذوخام

 ضرع اماو صاخ رهوج اماو ماع رهوج اما [وهو] ماسقا ةعبرا مم
 ةنارصتلا ةلازاو رغوللا ىوق نم َةوَق اماو هتاذب موق ال رهوجلل مزال

 ريغ اميمج اههنال رهوبلا ىوق نم ةوق وا اضرع يسلا توسان نوكي نا

 توسان ناك ناف رهوج يفالا دجوي ال اهنم دحاو لكو |هتاوذب نياق
 سلا توسانف اهتاذب ناموقي ال ةوقلاو ضرعلاو ةوق وا ضرع ييسلا

 ًرهوج الو امونقا وه سيلف هتاذب اًباق نكي ل امو هتاذب مباق ريغ نذا

 وكت نا مزلو 0 0 عونلا وه يذلا ماع م ناك ناف

 عبارلا مسقلا يق ةثالث ماسقا ةعرالا نم لطب اذاو نوحيسم مهلك سانلا

 قاحاو ميهارب لثم هتاذب مااقلا مونقالا وهو صاخلا رهوجلا وه يذلا ؛5

 مهنم دحاو لكل ام لثم مونقالا ةفص نم هلو مبان نموه يذلا بوقمو
 اناوج دري و كلذ عمس ام دنع اقول نبا اطسق كسماق ةّئطخلا ىوس

 ضرعت مل هنا بالا اذه لئاضف ةلج نمو .فرصناو ضرالا لبق [ هنكل]
 نع هعانتما نم سانلا بجعو متخ كفالو هيالق باوبا نم باب تفل

 نم هلع ا كلذو اهترثكو اهمظع مم هل قباسلا فوم لا ةكر ىلع عالطالا 2:



 مى

 نيعبسو دحاوو نيتبامو فلا ةنس يمو] ةيبرع ةباثالثو نيعبداو ةعست

 والا" ةعط 1-0 مورلا رادب نفدو اجب رودلا زحف [ةنانو

 ع ىزس بع دف نكي لم [دض] هدد فلا ةلئسو بعد لا
 ةدم تناكو هجو ريغو هحو يف اهنم ءيش جارخا ىلع مثلا ةدشو مهاردلا

 5 يسركلا تو امو ئرشعو رهشأ ةعستو هن نور دعو فاعلا هتساير

 5 0 نيتسو ةعراو ةنس هدعب

 خرك نم آسدق رهاط اريك اًعيش ناك بالا اذه 6# ليارسا **

 بهزتو انسرحت هتالص لوسرلا يرام رام لوكسا ىف العم راصو ناذج

 ًًقوصوم ناكو رشح لع ًاففس) راضو طيشاو عوشل ر بس رام ريد يف

 ؛0 ةروهشم ءاشا تاعمزملاب رابخالاو تابمملا ةفرعم يف هلو ةراهطلاو دهزلا

 زم رمالا طعمو ندا لكو عبطملا ةفلخلا مه هل ىرج ام اهنم 3-1

 لعجو ريدلاب ةفلكلا لزنف يديربلا نسحلا يبا لاتقل ةرصبلا ىلا ةلودلا

 مدصوم لاح نع نالاسو ةلودلا زعم هعمو نايهرلا يلالق فوط

 مل ثيح نم :قالفلا مويلا يف دالبلا نوككت 51 بالا اذه مهل لاقف

 15 هعم نمو ةفلخلا بجصنو دعو ام ىلع مالا ناكو روفصع مد كفسني

 حانتسا الف هب نادحتب ةلودلا زعم عم رضح نيا اياد راصو كلذ نم

 ةمايقلا دبع موي ليجنالا ارقو يسركلا ةراطنل بالا اذه رضح ليونامم

 هل راتخالا مثدو ءانالا رضحو ةنس نيعست نم وحن هل ناكو هدعب مجزو

 مسات بهذلا ةعمج لبق سيمملا موي رمحا نوريبب نيادملاب اكرطف ميساو

 00 ميطملا مايا يف ةينانوي نيعبسو ةثالثو نيتيامو فلا ةنس ران نيرشعو



 مى

 يقذلا ليوناع وع كنا نوكت ال لاقو قاككتلا| نوتتف, جير ضاع السا

 نورضاملا ءانالا هتلبق دادغب ىلا انلصو الف جرخو تكف ةقايل بلط دق

 ىضارلا ةفيلللا دنع ىلا ءاجو مسرلا ىلع ميساو روهمجلا هاضتراو ءاسورلاو

 اهنع هباجاف ةقبقد ثحابب ةفيلخلا ردابف ءانالا ةداع يراج ىلع هيلع ملسبل
 نكمي فيك لاقو ليجضالا يف درو امف هلاس ةريثك تالاوس دعب نمو 5

 اماف حصين مهعم ريا لعفو غوسي ءادعالل ليمجلا باطخلا ناف ودعلا ةبحم

 اذه لاقو هباجاف عرشلا يف غوسي ال عصيال اب ريالاو حصن الف ةبلقلا ةبحلا

 نم نا كازو هيلمعتسم لع لهس لهس هتاف هيعماس لعاب اطلع كاك ناك قواتنا

 يا ٍضبب_ سانلا ضعب نم ةضفبلاو بذاجتلا عقب اهيلع ىتلا ايندلا حرطا

 يراوح اي لاق هلا هركذ لج جسما نع لق امهيلع ادحا ضغبب ؛ ىقبي 'يش 0

 3 تبلق ينا هانعم اهرهظ ىلع مكدعقاو اههجو ,لع اندلا 5ك تبلق نا

 ةل“ مراصبا نع لاذو ءاطنلا كك فشكلأ ىتح رهظل اًنطاب ايدلا دوما
 انهم اولخغ نيطالسلا اماذ ناطسشوا ناطاس نا اهفف معنا نلف ءاشغلا

 ةناتعو موصلاب مهيلع اوئيعتساف نيطايشلا اماو ككرخا 0 هك اولخي

 ةضغبلا تلاز هلجال سانلا ضغبي ام كرت هبلع ناسنالا لهسا اذا ةلمابو 5

 هب ىنضرو هنم هنسحتساو الداع باوجلا اذه راضحتما ةفيللا يهعاف

 50 [ امركم هّيالق ىلا داعو ليزج ماعناو لياج ناسحاب هنم ىظحو

 ةنوويشلا يف لصوو ةقيتعلا ةعببو مورلا رادب ةريبكلا ةعببلا تيني همأيا
 دحالا ةليل حانتساو ميذملا تكد ىلع ةعوضوم ةفحم يف اسلاج ماسا ىتح

 ةنس ناسين نم موي نماث يناراملا موصلا نم سداسلا [دحالا موصلاب|



 (مذ)

 مم ءاجو انيلع ملسو انيلا ماق عوشير بس انرصبا الف انحوب هسا هل ناك

 داخلا طنه قوف سلجا ليوناممل .لاقو ضمب قوف اهضع عضوف اخ

 مث ةنناسقلا مث ةسمئنلا اهلوا كجرد 'ددمب اهنال اسخن داخلا تلعج افاو
 اذه كل نيا نم ليوثامع هل لاق مث ةكرطفلا مث ةٍننرطملا مث ةيفقسالا

 5 كنع عد لاق طاخت كبسحا ةميظعلا ةساررلا هذهل انا علصا تك)وا

 عوشي دبع نبر ناكو ثوعاب اندنع ناك مونلا يف ةحرابلا تيار اذه

 نم ةولص لك تقو يف لوقب بهار وه ةريدالا رئاس يف دوقافلاو دوقافلا

 هيلا ةبونلا تغلب يذلا نالف لاع توصب سقلا اهيلصي يتلا تاولصلا .

 جيذملا باب ناكو ليونامع لاقو حاص دق هناكحف لزلرلا كلذ لصيف

 ؛0 ام ةينايرسلاب لاقف هنم نسحا طق تيار ام صخت هنم جرخو جتفنا دق

 باب داع مث ةكرطفلا ىلا ريتخا دقق اقيلئاج الا ليوناع او_عدت ال هانعم

 تسوبت دق ليونامع هل لاقف انحوي لاق صخشلا كلذ باغو قلفنا ميذملا

 مايا ىض.ع اف هعم اناو جرخو ماقف ةسايرلا هذهل ملصي نم انا نابر اب

 لاعتو رذتسي بكف دادنب ىلا ريسملاب ليوناع ىلا بتكلا تدرو ىتح
 !5 ةراضحاو هبلع ضيقلاب نادمح نبا ةلودلا رصان ىلا دادنب نم كيلدتكف

 ةنيدم انغلب الف هعم اناو هورضحاو الاجر ليونامب لكوو ذنمح هجوف

 ةدعصف برقتو ةعبلا نم كرابتيل هعم اناو قروزلا نم جرخ ةثدملا

 ةفدحلا ةعس يف نا هل فصو دق ناكو انرقتو ةثدحلا ةعس اندصقو

 ليجنالا ينيرت نا ديرا يناكتقلل لاقف ادج راك نسح طخب نيب ارقو البجا

 90 يسفنو حاصلا يعارلا انا ينا لصف جرخ هحتف ام لواف هملا هجرخاف
 12 لاو



 (هم)

 ال الإ اذهل ىرجام ببحع نمو] داعم [ىضلارةفالخ فن
 انا تنك لاق هذل انحوي رام هب ربخا ام ذيماسالا ىلا ىعدب نا

 ةئبدم لامعا نم دلب ةيدم نم برقلاب يذلا فسوي يبا رع يف ليناممد
 دقرو ىفنغ دق ليوناع اذاو نيرضاح ناهرلا نم ةعاجج اندنعو لصوملا

 يف ةعاسلا تيار لاقو هبتنا مثرصملا تقو كلذ ناكو انمم دعاق وهو :
 قيلئالا ميهاربا رام ىلا دادغبب ةقلثللا ةيالق تلخد دق ينأك مونلا

 1 لآل هنلع نم هل تعجوتو هربخ تذخاو هبلع تملسف..عيكلت“ وهو
 انيبو انحوي لاق تهبتناو كلذ تلمفف ىمجو هب ىطغو "ىلع ىدكلا ددما
 ةعاس دعب هبتنا 3 ىرخا ةعفد ا اذاو مانل م نحن

 لاق كلذ فكو هل انلقف ةعاسلا قيلثالا ميهاربا رام حانتسا دق لاقو ؛

 سانلا نم ريثك قلخ اهعم ةزانج مونلا يف تيارف متياد اك ةعاسلا توفغ
 نيببصن نارطم عوشينانح رام تلأس دق يناكو عباصالا ىلع تلمح دقو
 لاق قيلئالا ميهاربا رام ةزانج هذه لاقف نم ةزانج هذه هل تلقو
 ناك مسد ىلع ريدلا يف اندنع تقولا كلذ يف نارطملا اذه ناكو انحوب

 هفرعو تقولا يف ليونامع هيلا ماقف ةنس لك يف ةعفد انريد ةراين يف هل !5
 انتننج هل لاقف مانملا ةروص هل حرشف اذه كل نبا نم هل لاتف ربخلا
 تدرو ىتح مايا ثيدملا اذبا يضم لاق . .. ةيفاع يف لجرلا كمان
 تقولا كلذ يف نفدو تام هناب قيلئالا ميهارب رام ةافوو ىتكحلا

 تلخدو ليونامع لخد ابورلا هذه نم نيموي دعب نمو انحوي لاق هنعب
 اًضيرم اَديلُل نيدياع عوشيربس هل لاقي انريد نم لضاف بهاد لاب دعم 0



 (مهاز

 لجو رع هللا ريغ هيلع ملطب ملو دحا لك نع هترتس دق ام ىلع هفوقو نم

 قوهش ةدشو ينع دلولا رخاتت ياتغا هتفرعو هتقدص ةروصلا تندت الف

 اذاف اركذ اًدلو قزرتسو هملاع نك مو الح كل ناف متنتال يل لاق هَل

 هتعدوو هنفرع ام ىلا تنكسف هب هيمست ام كل لوقال هربخ ينفرع دلو

 5 ةدالولا  تقو ترق الف اصح ملا ثدحوف ادع ىلا تدصات

 هذفنل جيراتلا #2 يدلاو ىلا 5 تتكو 9 تددعا

 تذفنا هب يندعو ام ىلع اركذ هتدجو دولوملا يفاو الف دولوملا دلولا ةعاس

 يد هتكششمو ف ريخو نابرلا فيرعت يدلاو تلاسو يقريد ىلا لوس

 نابرلا ةمقر نا هيف لوقب يدلاو باتكب يلا داعو لوسرلا ىضف مدالا

 ؛0 تقولا كلذ يف دولوملا ةافاوم اهبف ينفرعب لوسرلا ةافاوم لبق ىلع تدرو

 ةمقرلا هبف تدرو يذلا تقولا اندجوو قمحسا هتبمستب كيلا ىتكأ ناو
 اذه لثم يف ةيبظع ةزجم* هذهو هنعب دولوملا هف داو يذلا تقولا وه

 نانس نبا هب عمتجاف هلعفب ايف ورم ةدم ىتتب الخس نبا نا مث ىنعملا

 هل لاق فسوي يبا رند يف هاد بهارب راشاوهل وذو يباصلا بيبطلا

 !5 نم هيلع هار امو هب هعاتجا لاح ركحذو دلب ةندم لها نم ليونامم

 هنا 3 هيلع لوعو هفصو ىلا ىناف القاع ناكو دهزلاو ملعلاو لقعلا

 هيلعو نيادملاب اكرطف ميساو دوما ةاصراف هما دشنو هاعتتساوا دعا

 ةفقاسالا ه_ءمو لصوملا نارطم اقول موياسلا ناكو يجضنران نوريب

 صخلا ةمج موي كلذو :ةرصبلاو روباسدنج يثيعرم ول نورضاملا

 *0 ةينانوي ةنس نيمراو مستو نيتبامو فلا ةنس طابش نيرشع ثلاث دحاولا



 (م)

 هل اولاق يلاك هلاح نمل ترج ةبوبعا نع متدحاس يناف هيلع ينومولت
 رخآت لاق هللا همحر ينقرودلا نسحلا وبا يقتيدص ينثدح لاق كلذ امو

 ةيراج عابتبا ىلع يثزع تححمصف كلذ نم يردص قاضو ينع دولا

 هيف ام ادحا فرعا لو اهنم دلولا ساتلاو عضاوملا ضعب يف اهرتسو

 بهارلاب ادج نتنالا ديدش تنكو ةيراكلا عاتبال دادنب دصق تدراو ةتبلا 5

 يرو انسرحت هتالص يسركلا ريدب ميقا سييملا عوشي دبع نب سيدقلا
 ٠) اندرو اذإ كلذكو 'ةعدوا ,نا.دادش ىلا. دافيتالا تذراءاذا ناك

 يدلاو تعدوو هيلا جاتحا الك نم تغرف املف يلزنم يلوخد لبق هتبقل
 ةنيفسلا ىلا لزتاو ءاعدلا هنم يل باطاو هعدوال مسرلا لع ريدلا ىلا هتدصق

 تدهتجاو يضن هقرعو اًليوط هيلع بابلا تيقدو هتيالق ىلا ترصف ؛
 0 ل تضم سالا يلع لاط الف ينملك الو لعفي ملف يل حتي نا

 قاو لمفف هباقل يف يل نذالاو يعم ريصملا هتلاسو يربخ هتقرعو ريدلا
 بلطو هلاسي لاز اف هحتف نم عاتتمالا ىلع ماقاف هيلع بابلا قدو يعم

 سئرلا تلاس ةبالقلا يف انصح ايلف اننخدو هحتث ىلا باجحا نا ىلا هيلا

 امو يعم هر نع هلودع يف ببسلا نع هلاساو هب ولخال فارصنالا ؛5

 اناو ينملكب الو يلا رظنب وهو يدحو تبقبو سيئرلا فرصناف ةئلدوم

 تيج دق بضغب ىل لاقو رجح مث ينبصحي ال وهو يلل ءاعدلا هلاساو ةملكأ

 هللا كذبعا ناب اب هل تلقو ينشهدا ام ىلع دروف انزلا يف ينرواشت

 عاتنت نا تمزع دق ىلب يل لاقو درحلا يف دازف اذه لمف ال لثم

 ينشهداو بجتلا يف كللذ يندازف هللا نم يتسن اف اهدلونو ةيراج 0



 (من)

 ناك كلذ مو تاعمزملاب رابخالاو فشكلاو بيغلا ملع ينعا تانالج

 نم نوبجتي سانلا ناكو نالذعلاو .ظعولا يف اهراف ةنجرتلا يف الب اًملاع

 عقو ذارئالاب فورعملا ميهاربا حانتسا ايف راهونلا باتك هلو هتحاصف
 هنامز يف دحوا ناكو همذيرب فورعملا رانالا فقسا البا ىلع راتخالا

 5 يضارلا ةفيلخلا نم نذالا جرختساو ثولبشلا هل بتكت لضفلاو ملعلا

 [بتاك الهنس نب ورمع نبا دعس نسحلا وبا كلذ لع هل دعاسملا ناكو

 ءانالا ريد ىلا رادحنالل نفسلا تمقاو رومالا فقر نامزلا يف ةفلخلا

 ىلا همم ءانالاو املا لخد هجوتلا دنعو كانه ذساسنالا لسمكتل نيادملا

 نبال راتخلا لاق اورضح ايلف هلعف ىلع هل نوعديو نوركشت الايغس نبا

 10 ىلاعت هللا نم لاقو الجنس نبا هباجاذ تلعف ام ىلع ةازالا مدعت ام الهغس

 ةكرطفلا يسرك ىلع يسولجو ذيمايسالا دعب ينال اًضيا ينمو ايليا هل لاقف

 ةننالف .يلا:شيضتر ناكل اريحا, ناي دقفلاوأ نما ةورت خم" درا

 كلذ بسعصف دلو اهنم كقزري نا هللا نم وجزت ةيراج ةرقاعلا كتجوز

 هنم ثولثشلا سمتلاو هلوق نم روفنلا عضوم هرب مل مث الجنس نبا ىلع
 ؛ةال ةعاجلل لاقو لاخلا يف هقّرخو هذخاف هيلا هعفدف هعم ارضاح ناكو

 لحب يلا برقتت كلناك هل لاق مث ارابتخا الو ةكرطف م دعا: نكذب

 قلقا مقوو ةفقاسالاو ةنراطملا جاف ىللاعت هللا ذاعم همسا لج جيسملا 1

 لجرلاو هريغ دحال ىضرلاب انطوطخ ىبتكت نا ىلا قيرطال اولاقو

 اليغس نبا مهرهتف بجحاوب سيلف هع لدعنو مالا اذه ىلا قهتسم

 20الو نالا هتاعف ام عزب ال مهل لاق مث ناطلسلا نم هنكفو هتردق
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 00011 ود . ليتما هاقاو ذأ (ليشوملا] نمت دادحتاللا ةقيعسلا كر

 ذخ دادغبب لقتعم مع نبا يل هل لاقو هللا اهلس ةضفو اهذ ةءولمم سرف
 فوس لاقف كمع نبال لاقب نم هل لاقف هصالخب هيلع اهقفناو ةالخلا هذه

 كلذ ذخا الف فرصناو هالخو ديزت اك فّرصت كيلع يفخ ناو هفرعت
 دب كرطفلا يفوت دادنب ىلا لصو الو ةسايرلاب هسفن عطاو هلق اهب يوق
 ليئاربج الا ىضرلاب ءانالا عيجج هل بتكو بالا اذه ريتخاو أموي نيرشع
 مهمعطاو هلزنم يف ميج ءانالا بالا اذه 8-3 روباسدنج نارطم

 ملظا دقو روباسيدنج نارطم فقوتسا فارصنالا اودارا اهف مهاقساو
 ددج راند يتيام ةءولمم ةضف ةنيصو عضوملا اهم ءاضاو ةمّش رضحاو لبللا

 بتكي نمل لاقو هباجا نمل هو لاق هذه ىلع جرقتو برشا لاقو ؛
 ثولشلا لواتتو هك يف ةنصلا كزتو هللا راختساف ثولتشلا اذه يف هطخ
 انحوي رام ةعمج موي رفصا نوريب هيلعو نادملا ميساو يضر هن هيتكو
 هذماسا رضحو ىفتكملا ةفالخ يف كي داجرسب ةنانوي 7 نادمعملا

 نيراهزلا كنف مورلا رادب هماقم ناكو افقساو انارطم رشع ىدحا

 عوباس نم سداسلا دحألا موي حانتساو ريبدت نسحا يسركلا ربذو 5

 رودلا ءازجاو ردنكسالا خيرات نيعبراو ةعستو نيتيامو فلا ةنس نيييلسلا

 رغصالا نحصلا يف ةديسلا تيل دواجلا تييلا يف مورلا رادب نفدو ديحذ
 هدمب ىبمركلا الخو ةنس نوثالثو ناثثا هتسابر ةدم تناكو ةديسلا ةعبب
 ١ . اموي رشع ىنثاو رهشا ةينام
 001 الفلا يعز اهرظ اخي ناك بالا .,اذهرب * ليوا <



 نسر

 هتنحل ذخا نّيعت اذه اهفرط ىلع بتك مث هدب هلطخ بتكو . علص اذا

 هل نوميسملا هيلع دهشيو قرشملا ةعيبب يسرك بصتتي كرطف لك نم
 ٍيناشا سيمخلا موي اقولخ نوريب سبال وهو [نيادلاب] اكرطف ميساو

 نيتامو فلا ةنس [دمتعملا ةفالخ ٍين] نيصلسلا موص نم عباسلا دحال

 5 ميهارب هذيماسا موي ف ماساو دحز رودلا ءازجاو ةنانوي رشع ىدحاو

 نارطم سيسادات ءانالا نم هدنيمايسا رضحو هناكم يباوزلا ىلع افقسا

 نارطم سروداتو لصوملا نارطم عوشيتخم نبا انحويو روبسيدنج

 نارطم فسويو هيلع ليجنالا أرق وهو ناولح نارطم ليونامعو يئرجاب
 او تا لا عوشينانحو] ناموا فقسا احزعوشلاو ةعدرب

 10 علا رق فلا كام نعاس عوشنا دبعو نوراذاب فقسا

 رخا ةفقاسا ةنناثو نوقابدنكزالا ناك وهو تاثاو رمل كيلا

 رضحمج لمعو سلثلاو هيف هللا ىشرا اس اربد ردو تاكروملا نم
 لبق سيمخلا موي حانتساو ماكحالا يف نيناوقو ةنامالا حرش يف اناتك ءانالا

 ةنانوو رشع ةتسو نيتامو فلا ةنس رانا رشع سدلس يططسوقيطنفلا دنع

 15 ةدم تناكو ساو باج ىلا ةعببلا يف مورلا وادب نفدو دك ةاكشن

 .رهشا ةرشع يسركلا الخو ماياو رهشا ةرشعو نينس ةعبرا هتسابر
 ال ريبدتلاو ىارلا نسح ناك بالا اذ_ه 3 ازاربا ىمسملا مييهاربا لك

 ةقسا ناك الو يرجاب لها نم وهو هجالل ةدشل هسفن يف ءيش نع درب

 نارطم عوشدتخب نبا انحوي عم ةرجاشم هل راص لصوملا لامعا نم جرملا ىلع

 20 دق انيبف قيلثالا دنع هيلع املظتم دادنب ىلا رادحنالا اهعم مزع لصوملا
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 يضن وص لب هبعشو هللا ةعبب يف شلا لمعتسا الو هللا يف يجادا الو

 ماكحالا يفو المفو [الضفو] الوق ىقتلاو ةراهطلا يف ناسنا 0 دنع

 ايش لواثثا الو عيبلاو ةبعرلا ىلع لقثا الو سولوف رام ةروصب ةعببلا

 ءانبا دهطضا الو لاملا عم ىلا ضرعتا الو ةدوهمملا تابجاولا نم رثكا

 نيجاتحلو نيكاسلا ىلع هتعزو اًنيش هللا لبس اذاو ىّتمدخ يف ةعبلا

 امم ءيشب فا مل هللاب ذاعلاو ناف ينمزاي < لمارالاو ماتالاو نيرطضملاو

 عيوتلاو ماقتتالاو 5 ضرعم اناف هتفلاخم ىلع ترساهتو يرايتخاب هتلذب

 كلذ نكلف تصقتن وا تدزوا انش ةعببلا نايا يف تلدب ناو لدعلا

 عنمجي مايقلا تنمو ةلمجلاب ينارصنب تسلو ةكرطفلا نم عولخم اناو يل ةلذ

 يلاوطلا ءادأو ةنسملا اياصولا لسكتو اهنع رورشلا مفدو عييلا ةرامب داع ام!

 سوبلا يف اولصح ىتم لمعلاو لوقلاب مهصيلخت يف داهتجالاو ءافعضلا نع
 1 دلل نيرطضلاو !نتوؤتململا +يعاراوا نيم اةودضاالا لع تي اك
 هزينجتل مايقلاب ءابرغلا نم تومي نم رماب ىنعاو ءافخ يف سانلا يديا ىلع

 تادايزال الط عببلا ليبقت ينذوجا الو سلا ءاضع نم اوضع ناكاذا هنفدو

 راعلا ليزاو هع با لج هللا نوفاخي نذلا ءاقثالا موقلا ىلا اهلمسا لب 45

 ىلع لبقا الو اهبيسب عطاقيو اشرلا اهياع ذخوت يتلا ةينوميسلا تاذيماسالا

 ثعبلاا دعب اهقتسمل الا ترنكحلا ةّتر ماسا الو خا قشر ةنقو هكلذ

 الأ نوئاقلا بجوم .لعالا اساش الو [سق ريسا الو هرنا يف ءاصقتسالاو
 عيباستلا نم] اهيلا تافاضملاو ريمازملا [ هتءارق دعب نف ساهثلا

 ا حرطا الو علصي ال اينغ ميسا الو ةثيدللا هن“ ارق دعيف ناقلاو [اهريغو ١#



 (ه()

 ةعمللا موي اجولفم حاتتساو [اًخاص اريبدت] يسركحاا ربدو مورأا رادب

 نيتافو .فلا ةنسل :ةقفاوملا اةيررعا نام امو ضيا قو ةعس ةنل لولا

 ةدم تناكو ةدسلا ةعبب مورلا رادب نفدو جيه رودلا ءازجاو ةنانوي ةعستو

 .ةدحاو ةنس هدعب يسركلا الخو موي نيسمخو ةسخو نينس ةتس هتسابر

 5مل اسيدق ارهاط ايش ناك بالا اذه دع جرعالا اتم نبا انحوي #*

 ف هل نم الو هلثم هتوخا يف نكي مو اًراند الو ايهرد هديب سلب

 حانتسا الو يباوزلا ىلع افقسا ناكو دادنب لها نموهو هلضفو هسدق

 نبا انحيوي لضوملا نارطم رضح مث يسركلا ةراطنل بالا رضح سئاوي

 ضيا اهيلط روباسيدنج نارطم سساذاتو ةساررلا ديري ناكو عوشدتخ

 ؛هريد ردحنا املو هتقبرط نسحو هسدق نم ع 1 بالا اذه ريتخاف

 عجب فدو هلثم ىلا قبسي مل هب مزتل اطرش هسفن» اقلت نم بتك نيادملا

 ةعاج نيب جرعالا نباد فورعملا انحوي انا تررقا هتخسل هذهو هبتك ام

 ةتدع نيمقملا نينموملاو ةسماعتلاو ناسقلاو ةفقاسالاو ةنراطملاو ءانالا

 وه يذلا مهيسوك. ىلع نيولطاو مهروما ريبدتل ينوراتخا نيذلا مالسلا

 15 لجو ّنع هللا مال ةعاطلا مهتبجاف كلذ ينولاس نا دعب ةكرطفلا نبته

 نيناوق بسحب يننا مهل يسفن ىلع تنمو هتعب يف ةمدغل تدقتاو

 رشع ةناهلاو ةلائالثلا هب ظفل يذلا حصصلا نامالل يظفح دعب لسبلا

 0 لوبقو فيرحت ريغ نم يناسلو يبأر يفارثعاو يبأر هيلع يدقعو

 نولبلاو ةكراطفلا ءانالا اهلع لمع يتلا ةيبرغملاو ةيقرشملا باسوداهنسلا
 20 ةوشر لوانس ىلفحا ال نا يبسفن ىلع تمعطقو سرفلا ضرا يف نوققح ا

 11 ١
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 هتقرعو نلوط نبا ىلا همم تاخدو بوق يبا ىلا يتقو نم ترصو

 هاندتسا هار الف تقولا يف هرضحتساو هك هثادح هتكذاو 0 0

 هثدحت كمانم يف هتنار يذلا بهازأا 2 3 كئثدح ىنثدح هل ل ْ

 ابا اي يل لاق مث مث ميظعلا بهعلا ب بعت همس | يتثدح اك هعبج ثيدحلا

 0 ةاساو لعف ام هقلطاو هفاتكا ' ل لون ضال كاك

 مه ذخاف يللا ممملسو مهباتتساف هقافر ةعامجلا اًنضبا هوتساو هفاتكا

 درو يدنع نم اوجرخ 3 مهلا تنسحاو ةدم يدنع اوماقاو يعم

 كالا لآ اوضمو اررصنتو مورلا راد ىلا اوضم نأ مهب انك م يلع

 هبتاك رفغا سدقلا رهاطلا بالا اذه تاولصيف هارت ذل

 : | نيما نينموملا 6-3 هعماسلو هيراقلو

 يرجاب لها نم سيساذات يخا نبا ناك [بالا] اذه 6# سناوي *

 لايل بلا ديدش ناكو لصوملا نارطم مث رائيئاخ ىلع اققسا راصو

 اكرطف ميساو ريتخاو ل اباضفلا اعماج لضفلا مات ةدوصلا يهب رظنملا نسح

 نيتيامو نياك ةنس زوق فصن نيحيلسلا رطف موي يحضن نوريبي ناادملا

 دل رودلا ءازحاو [ةنانوز ةعراو نيتامو فلا ةمس تو [ةبر 8 15

 دبع نبا ايلا هذماسا موي يف ماساو دضتعملا ةفالخ يف | كحاذو]

 انارطم شاغابا فقسا سوقرعو قشمد ىلع انارطم سدقملا تيب فتتس

 سوروداثو ناول> لع انارطم سوسلا فقسا باععوشاو يزا ّط

 ىلع انارطم عوشدتخ نبا انحويو روبسيدنج ىلع انارطم يدرق فقسا

 دادنبب ماقا هنا مث موشال ىلع فقسا سورودات هبخا نباو هناكم لصوملا
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 راذاب مشوتم ةعامللا نيب نم باش اذاو كلذك نحنف جرختال يل لوقب

 هانداو معن هل اولاقف ساعلا وبا هل لاق لجر عي لوقو لاسي رمجا

 تنا كيلعال لاقف ايظع اعزج تعزجن سابعلا وبا تنا لاقف ىنم نامغلا
 ينأكمالكلا اذه هنم تمع“ الف لاق راند فلا نيثالث كعمو نام وبا

 5 معن هل تلقف موقلا ءالوه سئر ان لاقف تنا نمف هل تلقف هلا تسنا

 مونلا يف ةحرابلا تار لاقف كتصقب ىنريخا ديرت يش ياف سايعلا وبا انا

 يدب نيتي كوتكم اناو.ىلا ماي نضاةحفلا اح انهار ا

 يل لاقو ينقلطاو ىفاتكا لو كلذ نم عنف يلتقي سما دق لجر

 نا رذحاف راند فلا نوثالث هعمو دغ يف كل ري ساعلا وبا يبحاص

 10 سايعلا وبا لاق تمسر ام لعفا نا يلع تلقف هعم نلو هل ضرعتت

 تضرعف 5 دحا ضرعتي اف مالسب ضما لاقق لجرلا اناو معن هل تلقف

 هباحصا ىلا مدقتو ةتبلا اهنم اًئيش ذخاي نا نم عنتماف ةريثك مهارد هيلع

 اوفرصنا مث ةرحسلا وحن ىلا انعم اولاز امو ءوسب اتم دحال ضرعتي ال ناب

 اناخدو ثدحلاب هتثدحت ريصن نبا قاحسا ىلا ترداب رصم ىلا انلصو ايف

 45 ثيدللا اذه ىلع ىضمو ىهتق ثدحلاب هانثدحت نولوط ىلا اعبج

 امنييف دسلاب هل انهم دليلا ريما ىلا تضف دنعلا تقو رضحو ةئمنلا وحن

 فوتكم هنيعب يبحاص مهيفو نيفتكم رافنا ةعبس هيلع لخد ذا هدنع انا

 لاق نسح تلق لجرلا ترظن ايف مهتانعا بريطب ريمالا مدقتف اضيا

 ةثداح موقلا ءالواه سما ين ثدحي نا هللا هللا ريمالا اهبا تلق نسح

 90 سرملا ىلا هدر, يماذ نولوط نبا ريبكلا ريمالا ةلط وه لجرلا اذه ناذ
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 ملعا و يهجو لع تطقسف يتقرطو هنم جرخ 3 امك تارف هيلع

 ينتضمناو ينتظقا فكلا كلت ناذ ةعاسلا هذه يفالا يرعا نم ايش

 ضب هب ام هل اولاقق ءابطالاب هوبا ءامش لقثم وهو هلزنم ىلا لمح ينتسلجاو
 وجزو هبف هلاخم بشنا دق عبس وه اأو هيلاعن ىتح جلاعتت يتلا ضارمالا

 رهتشاو مايا ةعبس دعب مالغلا يفوت هنع اوفرصناد ةفاعلا هل بهي نا هللا نم 5

 نب ى.دع رصن وبا ينثدح خيراوتلا باتك بحاص لاق . مالسلا ةندمي هرما
 ردع كداب ف رّْخا تدراو راند فلا نيثالث تددعا لاق تلصلا

 يسز نبا انحوي ناركذ عدت كحيو يقافرا ضعب يل لاقف دالملا موي ةعبص

 تّقاو تفرع ثح نالا ميتا نكلو ال تلقف رفاست جرختو انعم هتالص

 نحص يف يتاكاذاو ليلا ضعب يف توفغ مث بجي اك رهسلا تلمعو ؛*
 لخد دق انظفحت هتالص يسز نبا انحوي ناكو رطملا ءاج دقو ةميظع ةعبب

 اذه يف بالا اهيا تبج فك هل تلقو هيلع تلسو هيلا تمقق انيلع
 يف تلمع يش ياو رضحا الو ةوعد يل علصت هللا ناححس اب لاتف رطملا

 تلق ةقدصلل يننلا مهرد فلا نيثالثلاو ةراجتل يتلا راند فلا نيثالثلا

 زرفاو ةقدصال ام جرخا انهاه نم لب اذكه ال لاق رصم ىلا اهتذقنا ؛5

 ترضحا مث نيزارلاو رهسلا لمع نم انغرفو تهبنتاف ةريلا لها بيصن

 مهرد فالا ةرشع ةريملا ىلا ذقنب ناب هلا تمدقتو يل يذلا راجتلا دحا

 ثلاثلا موبلا يف انجرخو رفسلا ىلغ تمزسعءو ةرددالا يف قابلا قرفو

 نم الجر نورشع انضرتعا ىلايللا ضعب يف للا يف انج الف دالملا نم
 يباو 2-5 ثنو ةلفاقلا اوكلمو فجتو يضو فوسسب صوصللا
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 اهنولبق هيدي ىلع اوبكلا تءاجو ةعامللا تجافت انعم هتالص يتم نب

 9 اعوطرمو دفنت مدع ىلع مطايو يكب ىوهو كيماطخلا قمزطا

 افشب روهشملا زجعلا هذيماسا موي ين لمجو اكرطف مسرلا ىلع هوماساو

 ةموشدملا ةقدنبلا نع هلوق نم بلا مهذخا معانلنا خروسكلل زؤفلا

 5 كلذ يف ناكو هقلقو هتاكبو حيذملا بناج ىف هلازتعا نمو قف نا لّق

 قلئاجلا ريد مده نه ثدحي ديري ام هل فشكأا هنال ةملظع هبا

 ىلع حانتساو كا اننيدت يسمركلا رد 3 ىرخا دع ةعفد

 لنسحدلا مويو ةلدللا كلت ةيقب هلع اولصو دحالا ةلل هرب> يف مدقت ام

 امو ةعببلا ىلا يناثلا مويلا ةادغ يف جرخا مث هتالف يف هعبتت يتلا ةلبللاو

 ؛0 ميذلا ىف ما لخدا مث راهنلا رخا ىلا مويلا كلذ يف هيلع ةالصلا كااز

 نورصب مايق و نيلسملا نم ةعاج ةعبلا يف ناك كلذ عمو هنم جرخاو

 يف خرصف ترباتلا ىلع قصبف مهنم يهئاه لجر برق توباتلا زاتجا اف
 هلا عمتجاف اليوط ديزي وهو ضرالا ىلع طقسو لجرلا كلذ تقولا

 دق اذهل يذلا رفغملا ناكو.نيلسملا نم مهريغو هلها نم هعم ناك

 15 هنتمي ناهرادحا 10 كيربتلا مسن سانلا ىلع قرفو ا

 كئالوا ىارف هيلا برق عورصملا كلذ ىلع سانلا عامتجا ىار الف ةعطق

 هناذا لوصا يف مهيدبأ عضوب هنوهزع مهو ب لح اب نيرجصتم موقلا سانلا

 كلت هك نم جرخاو هنع اوحنأ بهارلا مهل لاقف هتماقا كلذب نوديري

 قافاف اههث يتح هفنا نم اهبرقو ههجو اهب ليخفر ملا نم يتلا ةعطقلا

 :» تقصب تدبانلا يب زانجا ال مبا لاف يتلو هس
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 اهيف قداني ةثالث لمتو مابا ةثالث ثوعاب لمع ىلع هدوضحب الا ررقثو
 ةقح يف اهريصتو اهلا ءاضيب ةعبار ةفاضاو نيراتخلا ءانالا ةثالثلا ءامسا

 نم غرف ذاف ميذملا يف سونورتلا تحت عدوتو اهياع همتخ نودبع عضيو

 ىدحا هديب ذخاو قلحا سدقملا ٍِض ثلاثلا مويلا يف سادقلاو نيزارلا

 ثوعابلا لمعف ناك نم انياك هيسحب لمعي اهف جرخي ام رظنو قدانبلا 5
 مو نيذلا ءانالا ةثالثلا ناكو ىراصنلا راسو نودبع رضحو ةعببلا يف

 مهنم دحاو لكو ءالالا نم رضح نم ةلج يف نيرضاح مهلع رايتخالا
 راهن رخا يف سادقلا يلوتم يبسز نبا انحوي ناك نا ققتاف موي سد

 ةعاملا ةرضحب هديب قدانبلا لمع يلون دق نودبع ناكو ثلاثلا مولا

 نودبع ىفاو سدقملا نابرقلا جرخي نا لبقف هعبصا متاخجب قا ىلع متخو :9

 نورت ةعاملاو ةقملا فقسالا جرخاو مبذملا باب ىلع فقوف دعص ىتح

 نال اهعم ةمهشلاو ةقملاب ءابث اهارا نا دعب الا ةقملا تت ال نودبع حاصف

 ذبح قللا درف احح هدجوف همتخ نودبع لماتف ىفاو دق ناك مالظلا

 سامثشلا برقف هضف ىتح فقسالا ىلا هب ضما هل لاقو سامثلا دي ىلا

 نورضاملا سانلاو ءانالا عج دجحو ميذملا مادق فقسالا ريحف فقسالا ىلا ؛5

 ةعاس مبذملا يدي نيب ضرالا يف هسار قدبو عرضتي فقس لاذ امو

 جرخاو 11 رحم هضفو هديب هذخاف قملا سامثلا هيلا مدقف ضهن مث

 عومسم توصب لاقو سامشلا ىلا هدب نم اهب ىر 3 قدانبلا ىدحا

 ىلع مطليو هسار قدي لاذ !هو ميذملا بناج يف لزتعا مث ةموشدملا اوذخ

 انحوي مسا يمه اذاف اهضفف نودبع ىلا ةقدنبلا تجرخاف يبو هردص



 (؟ب)

 الو رابثالا ىلع ًاققلسا:ناكو نااتح 2 نم هلصاو سدقلاو ةراهطلاو

 دحالا موي يطقن نوريب هبلعو نيادملاب اكرطف ميساو ريتخا شونا حانتسا

 ةتسو ةيامو فلا ةنس يناثلا نيرشت فصتتنم ةعبلا سادق نم كلاثلا

 موياسلا ناكو' هللا ىلع دمتعملا ةفالخ يف دداي ةصحلاو ةنانوي نيعستو

 5 لمجو ةرصبلا نارطم ليئاربج ليجنالا هيلع أرقو روباسيدنج نارطم صوف
 ماحدزالا ةدش نم هذخن رسكتا الجر نا كلذو اببجم اًرجيم هذيماسا موب

 ربخاذ رروسككلا 5 ىلع هيدي ربعو هيلع ضع هيلا يىندف هنم كراع

 سرثقملا اموبق هذيماسا يف ناكق هيلع ناك ام ىلا داعو لاحلل ىفشو

 نخل نخ ذا ناكل ين دوت ا
 10 ةنرطم ىلا هداعاو مئاعن نبا انحوي لحو نيبصن ىلا هداعاو سيسارائاقلا

 ىنعمو ىرخاو ىرخا مث ةعفد هبهن دعب قيال ريد مده همانا ينو . سراف

 ةملاله حانتساو مورلا رادب ماقاو داعو نينس ةسمخ ماقاو طساو ىلا

 لإ ةنرراوينلا كو تناوب ج1
 ىلا نوقابذبلا يف نفدو جزي- ةصخلاو ةنانوي ةثالثو نيتامو فلا ةنس

 15 نينس ناك هتسابر ةدم تناكو روباسدنج نارط» سيدقلا روباس تاج

 . موي نيرشعو رهشا ةتس [هدعب ] يسركلا الخو مايا ةرشعو رهشو

 شونا توم دس ناك ا كلذو ةكرطفا 0 نا اكو راكلا ةضقل

 ناكو يسز نبا انحوي موق داراف ذيماسالاو رابتخالا سعا يف ضوكلا مقو

 نودبع ناكو هريغ نورخاو لصوملا نارطم نورخا داراو كلذ نم اعنتمت

 0 ءانالا 3 ةعسبلا يف ممتجاف تقولا كلذ يف ىراصنلا هجو دعاص وخا



 ةقكاإ

 ةسايرلا بطخو بالا اذه رضحو روهمملا يضدو ةكرطفلا ريتخاف اسيدق

 ىّتح تارجاشملا تمقوو ضعبلا هنع لامو ضعبلا هللا لامو هسفنل

 ىرجو شفنا موقو ليارسا نولوقب موق ناكو هنبا بالاو هبا نثالا ىداع

 سانلا عمتجا دق موي ليارسا اهيبو باشلا قيزختو برضلا سانلا نيب

 ىدتبي ىتح] نيذالا ةينع يف ميذملا ىلا ميلا نم هلوُر دننع هللع5
 اًرصع هريكاذم ىلع رصعإ و ةمحزلا نيب ] لجد |[ لخد] ذا [سادقلاب

 ريدب نفدو تامو موي نيعبرا كلذ دعب ىقبو هلع اشغم لمح اديدش

 ال وهو هنع شونال بصعتي ناك نم لدعو ءادهشلا تيبب نويشف رام
 يسركلا ول مت نا ىلا فكي مل شوناو يسز نبا انحوي ريتخاو فكي

 فقسا ليوناعو ليارسا هتافو .دعب يسركلا رطنو رهشا ةيناثو نينس عبرا !
 شوناو ناهريطلا فقسا هدعب رطنو حانتساو اضاف اسيدق ناكو ىباوزلا

 500 ة ككلاو+و نيم هنبي ريتخاف [داتخالا بادحا ٍبولق لاز لصوت

 [ديع] دب يذلا دحالا يف لك نوريب هيلعو [اكرطف نيلدملاب] ميساو
 دبع دعب يذلا دحالا موي حانتساو [اححلاص اريبدت] يبركلا ريدو مثدلا

 ةنانوو ١155 ةنس ةييرع نيتامو نيعبس ةنس ربا |[. رخا دوعصلا 45

 رشع ةعساو روهش عيداو لن هلتسابر ةدم تناكو اوح ةصحلاو

 نيعتسملا ةفالخ يف كلذو] فصتو روهش سمح هدعب يسركلا الخو اموي

 يلوو تامو يدتمملا يلوو اضيا تامو زتعملا يلوو نيعتسملا تام همايا فو

 . [هللا ىلع دمتعملا

 لضفلاو ملعلاب اًدوهشم الجر [ناك بالا اذه] 6 يسز نبا انحوي »6 0



 قفيفإ

 ةنانوي نيعبسو دحاوو ةيامو فلا ةنس زومت نيرشع يداح نيحلّسلا

 [همايا ينو] دهاشلا ابرخز ناك همايا ينو .[ لكوتملا مابا ين] جم داجرسب

 ميرا يف ركذو] ىرج ام يروفبطلا نبا عم [قحا نب] نينلل ىرج
 ةلاله ©14 ةنس رفص نم نولخ تسل ءاثالثلا موي فوت نينح نا ءابطالا

 ةرام لك ءانب ددجو [ةننانوي 1١185 ةنس لوا نوناك نم موي لوا وهو
 همانا ينو [لكوتملا نبا رصتملا] ةنالوو لكوتملا لتق دمب كلذو نانوي

 ماساو . ةيزاوههالا ميرم تناك همايا ينو نيعتسملا يلوو رصتنملا فوت

 عوشي ريس اًققسا نسلا ىلع ماساو قشمد ىلع انارطم نسلا فقسا

 هنرطم مث ناهريطلا ىلع اققسا هذيلل امويق ماساو لبللا قراسب فورعملا

 10 ىلاو رسفملا ليارسا ركشك ىلاو نافللا نحوي ناهريطلل ماساو نيصن ىلع

 ىلاو سونافطسا ناولح ىلاو يدابلا انحوي ورم ىلاو يسزن نبا انحوب رابنالا

 لصوملا يلاو ليوناع يباوزلا ىلاو اضاف اًريخ ناكو اهكح ىربكحم
 ةئالثو ةبامو فلا ةنس حانتسا [كلذ دعب]و اكرطف راص يذلا شؤنا
 لولبا نم نورشعو دحا بيلصلا دنع دعب يناثلا دحالا موب ةنانوي نوااثو

 15 نيتسو ىدحاو ةنس رشع ىنثا هتسابر ةدم تناكو قالا ريدب نفدو

 لتق همايا يفو] رهشا ةيناثو نينس سخ هدعب يمركحلا الخو اًموب

 [مايا ةعستو روهش عستو ةنس رشع ةعبرا هلو لكوتمل
 لصوملا نارطم راصو يرجا, لها نم ناك بالا اذه 36 شونا *

 ركشكم فقسا ليارسا رضح سجرس حانتسا الو ةسايرال ابحمناكو

 0 لدهلب اًلاع امهن ناكو ريبدت نسحا رومالا ردو يسركلا ةراطنل
10 ١ 



 اةيففرحإ

 ملف ةراطنلا بسحب هيف ام زرحو ءانالا تيب يف رظنا بالا اذه رضح

 عوشيتخم رابتخا مقو فلخلا لانو مالا درقت الو رجا ىلا جر قفاوب

 ' نارطم انحوي ىلع يروفطلا ليارساو هبوسام نبا انحويو ليئارنج نبا

 مصو هتيلؤتب مالا اوجرخاو ملعلاو لضفلا نم هيلع ناكل قشمد

 لمعل ةماقلا دحا موي جرخم ذيمابسالل نيادملا ىلا رادحنالا ىلع مهمزع 5

 فقسا لياخي* هدعب ريتخاو لطبو ضو هبناج ىخرتساف سادقلاو نيزارلا

 تدلل يخاف: :تامو. هقلخ جتقتا ماسيل رضحاو ضيا هلضفل زاوهالا

 ةشدحلا فقسا دادعوشلا ريتخاف تامو كدَد هتوف هميفو هلعل ركشك

 نوراتخلا هنع مجرف هتروص نسحو اًضيا همهفو هلعل ورم لها نم ناكو

 ريمصت يف مهياد ذخاو مهم“ عمتجاف عوشدتخ ىلا رامتخلالا ضوفتو هل ؛0

 ميساو [لكوتملا مايا يف ريتخاف هيار مهيار قفاوف] دوكذملا سيساذات

 ئبركلا ردو جزحي ةصحلاو ١١6 ةنس يدرو نوريب هيلعو نيادملا اكرطف

 نيمويل دحالا موي بيبطلا هيوسام نبا ان-وي يفوت همايا ٍنو] . خاص اريبدت

 نم نيقب سمأ ة.برع نيتامو نيعبراو ةثالث ةنس رخالا يدامج نم الخ

 ةيامو فلا ةنس حانتساو [ةنانوي نيتسو ناُعو ةيامو فلا ةنس لولا 5

 هتسابر ةدم تناكو قيلثالا ريدب نفدو هكد ةصلاو ةنانو نيعبسو

 . [ةنس هدع يسركلا الخو] روهش ةثالثو نينس سمخ
 لياق اناتم دصقلا نسح ىارلا ديدش ناك بالا اذه 6 سيجرس #6

 ريتخاف»نيييصن لع .انارطم ناكو يرجاب لها نم [.دهزلا ريثكملعلا
 رطف دحا موي رضخا نوريب سبال وهو [نادملا] اكرطف ميساو
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 هلهاو ملعلا ىداعو مهبتارم طحو هنامز يف باتكراو ءالعلا:كلهاذ]

 مهلاوما ىفصتساو باّتكلا نم اريثك لتقو همانا يف مولعلا تعضتاف

 ريفغتي هوركمو ىذا لكو دئادشلا هنم ةمذلا لها ىقلو مهلزانم مدهو

 اهتوساو مهدوبق مدهو مهسيانكو مهعيب مدهو مهتتاهاو مهليلذتو مهيذ

 5 هلام ىفصتساو] هيلع طخسو بيبطلا عوشيتخم ىلع بضغو [ضدالا

 عينج ىفصتساو ةرومطملا 0 قبطملا يف هسبحو هيرضو هدر داعو هافنو

 ناهت نا نادابلا ميج يف ماو [ديدح لطر ةيام ديقب هدبقو هلام

 نوكيو [دوسالا دوهبلاو قدزالا يف ىنعا] راغلا سالب ذخفو ىراصتلا

 كركد نم اومنمي ناو فلخ نم ةمقرو مادق نم ةعقر عياردلا ف مهل

 !0 ىلع ريصيو بشخ نم مهوكر لعجتو را مهجورس يف ريصتو ليلا
 جرخ اذا مهنم دحاو لك قع ف فو طاع روق مهازانم باوبا

 ىراصنلا ىلع ىرجو يدادغبلاب لاطرا ةعبرا هنو بشخ بلص هتبب نم

 هنم هللا مقتتا نا ىلا] فصويال ام تاناهالاو تابوعصلا نم هنامز يف

 نينموملا صلخو هشارف يف هلتقف هلا نيلصاولا هدنح ضعب هيلع لسراو

 5٠ [مايا مستو روهش عستو ةنس رشع ةمبرا هتفالخ ةدم تناكو هرش نم

 ةعبراو ةبامو فلا ةنس] هنفدزي ريدب ةريهلا, نفدو بالا اذه حانتساو

 ىنثا تناك هتسابر ةدمو [دودلا نم هطكحزي ةيون يف ةنانوي نيتسو

 | لل نع يسركلا ةلفنو | *روهشلارععوةنط القع

 يئرجا لها نم اًمهف انكر !رهاط ناك بالا اذه 5# سيساذات <

 ميهاربا حانتسا الو روباسيدنج ىلع اًنارطم م رابنالا ةنيدمل افقسا ناكو



 ادي

 هنع اولقتف اناا نم ائثرا اذه اولاقو اومنتماف هنم لاقتنالاب ريدلا يف الزان

 هيف تناك ىتلا ةقبتعلا ءانبالا كلت عوشيربس مدهف روصنملا ىماب اهرك

 01و ةقورالاو نا مشل كي ابا ةدج أ جدلاو لكيلا عرج مو
 مسدو هف كرطفلا ماقم راصو هنف نيملعملا عجو الوكسا هيف بصنو تكلي

 لك ف رصرص رهن ىلع يذلا ايلص رع نابهر ىلا هلخد نم عفدي نا
 ةراع ىلع قفتاو هِف نيمقملا ةنهكللو هل يقابلا» بهذ ريناند عبرا رهش
 ىلع قيضي ناكو [اريثك الام] اهرمتو تبرخ دق تناك ىتلا عاضلا
 لتعا هنا مث ءافعضلا داقتفاو عيلا ةرامعو لوكسالا ىلع ةقفنلا رفويو هسفن

 ريدب نفدو ببج ةبون يف ةنانوي نيسمخو ةبامو فلا ةنس حانتساو امايا

 ةعبرا هتسابر ةدم تناكو مصتعملا ةفالخ نم ةيناثلا ةنملا يف قيلئاطلا 0

 يفوت همأنا يفو . [ رهشا ةعبسو ةنس هدعب يسركلا الخو] رهشاو نينس

 يف نيملسملا نيب فلخلا مثدو [ دوهش ى ةنس طب هماقم ناكو ]| نوماملا

 ل ما قولا وه له نارقلا

 ملعلا ليلق ةعنا ريثك اعضاوتم القاع ناك بالا اذه 6 ماهاربا ل“

 ميساو راكاو ةئدحلا ةنيدم ىلع امنا جيلا نم لصوملا نم ؛5

 ةيلاله نيتبامو نيرشعو ينثا ةنس يبحضنب نوريب هيلعو نيادملا يف اكرطف

 هبكحد تناكرودلا ءازجاو ةنانوي نيسمخو دحاوو ةبامو فلا ةنس يو
 ناكو] مصتمملا يفوت همايا فو. اًدبج اًريبدت ريدو رومالا هل تماقتساو
 [مايا ذ روهش ذ ةنس ٠ ماقا] قئاولا هدلو ىلوو [ رهشا ٠ ةنس حهماقم

 ةسرع نيتبامو نيثالثو ةثالث ةنس لكوتلا [رفعج] ةفالخلا ىلوو تامو
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 رضح نونربعوشيا حانتسا الف لوكسالا ماقاو مهياع لضفاو نيملعتملاو

 نكي ملو نيبببطلا لياخيمو ليئاربج ةنواعمب ريتخاف رابتخالا نونموملاو ءانالا
 لصافملا عجو هبو ةنس ةيام تقولا كلذ يف ناك هرمع نال هْنس ربكل لصي

 ةنس يو ةلاله نيتيامو ةرشع ةنس يف قرزا نوريب هملعو ميساو

 5 ازجا نم ةصحلاو نوماملا مايا ٍن] ةينانوي نيعبراو دحاو ةيامو فلا

 ىضراو نيلجر ىلع وا هاصع ىلع لكوتي مايقلا دارا اذا ناكو [ هبمي رودلا

 ةبعصلا ضارمالا ءافش لثم ةروهشم باجعو تابا هلو هريبدت عيمجلا

 ةينانوي نيعبراو ةسمخو ةيامو فلا ةنس] حانتساو نيطابشلا جارخاو

 دادغيب عوشيلبلكر يدب نفدو نينس ةعبراو ةيام هرمعو [ بزي داجرسب

 0 هدعب ىسركلا الخو] موي نيعبرا صقتت نينس ةعبرا هتساير ةدم تناكو
 1[ نويغورتما

 رام ريد يف بهزتو ارذهنا نم [ناك] بالا اذه 6# عوشلربس

 هماسا مث ناراح ىلع افقسا نيبصن نارطم سيئاوب هماساو ماهاربا

 رابخالل اظفاح [اًدهاز] لب اًملاع نكي ملو قشمد ىلع انارطم سواثاوط

 15رضخا نورييب نئادملاب اكرطف ميساو ريتخا سيجرويج حانتسا الف ةبعببلا

 نيسراو ةتسو ةبامو فلا ةنس يمثمو ةلاله نيتامو رشع ةتس ةنس

 بحاو ريبكلا ريدلاب لو جنيح رودلا اًزجاو [نوماملا مأنا ين] ةنانوي

 ءانب لبق سرفلا مايإ يف هوانب ناكو ةقيتعلا يف نويثف رام ريد ءانب ديدجت
 روصنملا ىنب الف اهيف اوماقاو اًنانب هيف ةعاج ىنبو ابياص رمعل اًرواجم دادغب
 هم نينا فلنا بلت مران: راع نلفللا قيافور هسا عازل
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 موي يف ناك اذاو اذه متكت نا يغينيف يدنع نوكت رخالا دحالا موي يفف

 لاقت دخلا موي يتميلو روضح يف دادخ عيب عيمج لإ بكحاف قالا

 ةعاطلاو ممسلا هل تلق نا نم رثكا هبجا و اريتم تقف سقلا

 يجاو ربلعا لع اسسجتم تلز ام.دحالا يف ناك الث - تفرضناو اننبا رمال

 رضحو هسلجم نم ل مث ةفاع يف لوقيف هلاح نع هلأساو هذيل ىلا 5
 ا لل لاشاوو هزل يكعازا :لزا لو هعضوم ىلا داعو برقتو ةالصلا

 هيلع يحاللا نم ذسملتلا بعت ىلصي فقاو هناو هتمالسب ينربخف هنع

 جرخ ذسلتلا نا مث هربخا ملف كلذ ببس نيالا ةلأسملا يف اهاذ

 د ملف 3 قيلئالا ىلع ةيالقلا باب قلغو هجياوح ضعب يف

 اظن هتالص هتدجوف ساجلا ىلا ةعبلا نم ترقلست ىتح لاخلا فرعت 0

 تلزتف حانتسا دق دودمم وهو هبايث ريغ دقو ليجنالاو بيلصلا يدب نيب

 يذلا دحالا موي هنع سأل 23 ميزو اورضحن رباب نينموملا تبتاكو اردابم

 نينموملا عيمج هج طوخ اظفحت هتالص هتكحو هتفاع يف ملاعلا يف وهو هركذ

 ريد يف نفدو دداب رود يف ةنانوي نيثالثو ةعسّتو ةبامو فلا ةنس [نيما

 الخو] نينس ةعبرا تناك هتسابر ةدمو قيلثاللا ريدي فورعملا عيدي 15

 . [ةنس نه لقا هدعب يسركلا

 الل | تملا" نحت اريك ايش ناك تالا اذهب <١ سيجرؤوبج »ع

 بهزتو حاصلا نباب فرع ناكو خركلا لها نم ملعلا ليلق ريبدتلاو
 0007 0 والابط هيماشاونيدلا لعا سيئر راض: اباعان, تاوقعت نام ادب

 | لاو | 'ةنيكلا ىلا اهبف نسحا ةنس نيريشع اهب ماقاو روباسي دن



 مر

 سيجرسو سواثايط ذيلث لياربج رضحب كلذ ناكو بحاص ىبركحإل
 ىرحو اورضحن رابتخالل روضحلاب ءابالا تاكو دادغب ىلا داعو تا

 هوبتاكف] بالا اذه ىلع عيمْللا ىار قفتاو نينموملا نيبو مهنيب ضوملا

 فلا ةنس رمحا نوريبي نيادملاب ةكرطفلا هل تدقع [ رضح ايف روضحلا

 5 ةنس يمحو نوماملا مايا يف دحز ةرئادلا ازجاو ةنانوي نيثالثو سمخو ةبامو

 لب اخيبو عوشدتخب نبا لياربج هب ماقو هرما ىلوتو ةيلاله نيتبامم سمخ

 ردو] هوماسا نيذلا ءانالا اومركحاو نايتاكلا بهوو بوقعبو ناببطلا

 ةيام ءانالا عاتجاب ةينيدلا ماكحالاو ضئارفلا يف عمضوو | اينما

 نم هل راص امو تاوج [نيعيس]و ةلاسم نيعبس اضااو انوناق نيثالثو

 ؛هريد يف لجنالا ارقب ميلا ىلع موي ناكك] ةنس نوناثو ةعبرا رمعلا

 كرو جيذملا ىلا تفتلاف هعم ةنهكلا نم ةعامجو دادغبب عوشيل لك

 ؟اب ىبو اناث جيذملا ىلا تنتلا مث ةءارقلا ىلا داع مث رينكح يرض

 ىضمقنا ايف اًميظع اك كرضف انلاث تفتلا مث ةءارقلا ىلا داع مث اًديدش

 اناو ينع نونموملا لاق ىش يا هل لاقو ريدلا سق يعدتسا سادقلا

 5!4 كذمعا هل تلق سقلا لا قيلئالا نج دق نا اولاق مهلعل لبجنالا ارقا

 مث تيك مث تكحتض مل تلع له يل لاقف لوقلا اذه نم الأب اي هلل
 هذبمالت هعمو يسلا عوشبا انديس تيار ينا يل لاق هللاو ال تاقتف تك

 ىسفن هعم طيضا ال ام ا ءاهيلا نم كانه تاو حيذملا ف

 7 تنتلا مث ان تكف مهر ملف ا اناث تفتلا مث اًرورس 5-0

 20 تيمتغا ١ ا انديس يل لاقف تكمضف يرورس داعف اًعيمج مهتبارف
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 نيعستو ةينام ءانالا عاتجاب عضوو اخلاص اًريبدت ربدو ىراصنلا ند نع

 ى ىلوو «ناوجو لأسم اهتم: نوتاقأ لك ينو: ءاكتالاو نضئازفلا يق انوناق
 نيتامو سمخ ةنس حانتساو نوماملاو نيمالاو ديشرلاويداحلا ءافلللا نم هنامز

 نفدو ولد رودلا ازجاو ةنانوي نيثالثو ةمبراو ةءامو فلا ةنس يمو ةلاله

 ةعسو ةنس نوعرراو ةثالث هتسابر ةدم' تناكو دادغ عوشبلم لك رام ريدب 5

 ةعبرا همايا يف تامو] روهش ةسمخو ةنس هدعب يسركحلا الخو روهش

 . [ءافلخلا نم

 درللا عرس اداح اًيكز اضاف اًداع ناك بالا اذه 6 نونرب عوشيا *

 ىونين دوص نيب ام ةلجدلا | ره] بناج ىلع يو يرابجاب ىعدت ةيرق نم
 حوت يباو سواناوط عم رسفملا جرعالا ميهاربا يدب نيب ينتو لصوملاو ؛0

 ثاذلا لوكسا يف ارسفم لصح الو هضغببو سواثايط يداع ناكو

 هتبالق يف ماقاو كانه بهزو ميهاربا رام رمع ىلا برهو ارهش ,هش ماقا

 عضاوملا لك ىلا اهذفتاو سوائابط ىلع اهيف نعطي اًتك بتكو ردلا يف
 لزنم يف ماقاو دادغب ىلا داعو هنع جرخت رمعلا نم موق نيبو هنيب مقو مث
 رام ريد ىلا جرخ مث انحوي هنبا ملعب اًوهع هيويلام ضل قضوا ف

 هسفن هللا سدق سواثايط حانتسا الف ةنس نيثالث هبف ماقاو لصوملاب ايلا

 دادغبب هدجو ام ىلع طاتحاف يسركلا ظفحيل ر <42

 فقسا سوقابرقو ةاره نارطم نانوب هعم ذخاو نيادملا ىلا ىغم مت

 ىلا كانه ءانالا تيب يف دجو ام ملسو نادملا لها ىعدتساو راجياخ

 لصحي نا ىلا اًعءودوم نوكل ريئابساب هلزنمو يريخلا نوع نبا ادبع رام 0
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 بتاكي هنأتو هريبدت نسحو هلبحب لذي ملو الالم فقسا سجرسو
 يف هفقوا هنا ىتح روباسيدنج نارطمل عاطناو هداضب نم عبمج حلاصيو

 دنع امركحم ناكو رومالا هل تماقتساو هسار ىلع لصو ممجلا طسو

 يتلا لئاسملا نع هتتوجا نسحو هلئاضفإ و هتلع] ةرثك ' كوالا وكامل

 5 كلذ ريغو داقتعالا[ و ندلا] 1017 هنورداصبو] هلع نومري اوناك

 نيدلا يف هرواحيو هيلا هب يعدتسي مالالا امكان ف يدابلا ةعلقلا ناك

 لئاسملا نم [ريثك] هيلع حرطيو ةريثك ءايشا يف [هرظانو] همم ثحببو
 هبوجاب [اهعنج نع] بجي ناكو تاملا تادارثالا» تالكشملا

 ةلجج اهنمص دقو اهحرش لوط ثحابم هعم هلو هضصخبما وةك

 ؛0 ةفرعب زاف] هلمأتو هيلع فقو نفف [هنع روهشملا] ريبكلا هباتك [ةلصفمو]

 ناك [اضيا] كلذكو ٠ ملعلا ةرازغو لضفلاب هل نعذاو [ةببجع ءايشا

 تاذ هعم هل ىرج ام ةلج نمو ةفالخلا ىلوت ام ديشرلا نوره عم هل قات
 راصتخا كلأسا ام ينبجا ىراصنلا ابا اب هل لاق دريل اا موي

 لكاشت هاباصوو همئارش ىذلا اعرسم هل لاقق قا هللا دنع ناذالا ياو

 ؛ةول هرد هلل لاق ساجلا نم لصفنا الف هنع كسماف هقلخ يف هللا لاعفا

 هلا لاقتنالا يف هتبلاطل مالمالا لاقؤلو هبلآ تأسأل ةنارصنلا لاق

 مهدنع هنمضت ال هنيد هسفن يف رعضاو هل عفدال ايلك اوج باجا هنكلو
 نم ىلا اونسحاو مكمل نم ىلع اوكرابو مءادعا اوبح هلوق يف لينالا
 ىلع هرطم لسري يذلا امسلا يف يذلا ا ناي تشارك عا ءاسا

 50 ياحي بالا اذه لاز الو .راهفلاو رارثالا ىلع هسه علطيو رارشالاو راخالا
 9 ؛ :
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 رودلا ازجاو ةينانوي نيناثو ةسمخو فلا ةنس [روصنملا ةفالخ مابا ن]

 يف دهتجاو هريبدت سانلا بعاو [ةلالهز ةءامو نيسخخو ةعبس ةئس اادب

 نبا ىسع لام ىلع اهنهرا ناك ىتلا يسوطلا دب نم ةرقودلا صالخ

 . هيلا هل ةرورض ريغ نم هلبق نم ناك يذلا بوقس نامز يف انالهش

 اذه لتعاو اخزعوشلاو ليبالا سوروق نيسيدقلا نم همايا يف ناكو 5

 هيلا مفدو همححيل [مايخ ةرقودلا نهرتسم يسوطلا هل ذفتاف بالا

 نفدو مالا ةنالث دنب تامو هتبقر تففتناف هب هطرش امومسم طارشم
 ةدنم تناكو جنيح داجرسب [ةنانوي نيناكو ةعستو فلا ةنس] نئادملا

 . [ماياو ةنس هدعب يسركلا الخو] نينس عبرا هتساير
 نم رومالا يف الوح اًلضاف اًملاع اًنِيَش ناك بالا اذه د سواتامط لع ؛

 اسورلاو انالا ممتجا الف شاشاب ىلع افقسا ناكو ةزح لها هوجو

 مهو ةهبرالا ءالوه دحا ريصب نا ىلع عاجالاو ىارلا قفتا راسخالل

 ميرفاو شافباب فقسا سواثاطو ةياورلا بحاص بهارلا سيجروبج

 دحا هنا بالا اذه ملع ايف ركشك فقسا امونو روباسدنج نارظم

 هلزنم ىلا مهلخداو نينالوكسالاو نوقايدنكرالا ىلع ليحت نيراتخلا 5

 رضحو مهياع اهترف مهاد اهنا مهو او ةراكحو اصح ةولمم اساكا امان

 هوماساو ةفقاسا مهعمو ورع نارطمو قشمد نارطمو يرجاب نارطم

 ين] ةنانوي نيعستو دحاوو فلا ةنس ىبحفنب نوريب هيلعو نيادملا

 نارطم ميرفا هيلع فلاخو اهبا تناك ةرئادلا ازجاو [يدهملا ةفالخ

 دك كفتسا نالوا ++ هشفنل ةحردلا و نادك روباسي دنج 20



 ئضفك

 اذه الا هلع دحا نلاخي و روباسيدنج نارطم بوقعي ىلع رابتخالا

 م عرشو هريغو وسع نارطم هنواعو هسفنل ةسايرلا بلطو نيروس

 ميساف ةكلمملاب رصنتساو ىضف ىضعرلا ىلا هوبيجي ملف ةليوط ةدم نينموملا

 يذلا روباسيدنج نارطم بوقعي موياسلا ناكو عصفلا سيم موي ارق
 5 ه] ملصي ال نا [هللا ىلا] عرضت وهو ناتطوسبم هاديو ريستخا دق ناك

 ام لجالو دوعصلا دبع دمب يذلا دحالا ىلا ينيكلا نبويصورل

 يف هتدم تناكو هوطقساو هوسرثقو علا قفتا ناطلسلا ديب اًبلغتم ناك

 ٠ ةرصبلا ةئرطم هاطعاو بوقع هدعب راصو مون نيسحخو ىدحا نيل

 نارطم ناكو يارلا فيعض اريك ايش ناك بالا اذه ** 5 #١

 10 ةكو كفلا ةنش يطفن نوريب هلعو نيادملا اكرطف ميساو روباسي دنج

 نيتك ةريثك «ظورتشا هيلع اوطرتشا امادس._ بع روذلا اًزهلو ةنانو نوت

 ةفالخ نم ةثلاثلا ةنسلا يفو . ريبدتلا يف طلخ مث اهب ىاوف هطخ اهب

 مهروبق نم قوم رافنا ةيناك رهظو لئاه طوص قشمدب 5 حافسلا
 كلاس اذا حبت بيبطلا لو ارسا دهشتساو ةاخنلاك يظع نينت ناذارلاب رهظو

 15 نفدو هبي رود يف ةنانوي نيناثو ةعراو فلا ةنس بوقع حانتساو

 سبيلا يف نينس عسل اهنم ةنس رشع ةعست تناك هتسارر ةدمو نيادلاب

 نيتس عبرا هلو حافلا تام همايا ينو . ةنس هدمب يبركحاا الخو]

 . [هوخا روصنملا ىلوتو روهش ةتسو
 يرجاب لها نم اًقيفع اد اًباش ناك [بالا] اذه 6 عوشينانح *

 20 ىطفن نوريسب نيادملا اكرطف ميساو ريتخاو موشال [ ىلع] ًاققسا راصو



 مة

 اممكحاب ملاعلا ناراح فقسا روهرجو طساو ريد بحاص عوشيربس

 ةثالث ةنس نوف حانتساو . اًضنا اهب ىلاعلا جيداوبلا فقسا انحويو

 ووطي رود يف نيسمخو نينثاو فلا ةنس يمهو ةرجشلل ةبامو نيرشعو

 الخو] روهش سمو نينس رشع ةتسابد ةدم تناكو نيادملا نفدو
 [ ماياو ةنس يسركلا 5

 ًاحابصمو اني اًملاع ناك بالا اذ_ه [هنابص 4 نيا] # اءارام *#

 اققسا راصر ركشك لامعا نم ةرقودلا نم وهو لضفلاب اًروهشم اًمبضم

 ةكرطفلا هل تدقعو [داتخالا باحصا عجوز روهملا هراتخاو ركشكلا

 ةنس يثو ةيبرع ةيامو نيرشعو ةعبرا ةنس يراجتز نوريب هلعو نيادملا

 نيادملاب ماقملا موري ناك امو [ مثله مايا يف] اك رودلا ازجاو ةينازيي 0 +٠٠٠
 ناهريطلا فقسا تسوداهاش امهو هبذلل اهلع فلختسا لب اهلها ةواتعل

 ىلا ىضمو هتسايرا ةسداسلا ةنسلا يف كلذو يباوزلا فقسا سالممو

 للا داو ةريلاو ةفوكلا ىلا ىضمو ةنس ةدم طساو ريدب ماقاو ركشك

 3 ىفعتساف هتزوراك اوعطقو نادملا لها ىلع كلذ ظافف 1

 ىنب ىلا ةلودلا تلقتتا هماا ينو . ناادملا ىلا داعو باجاف هوفطعتسا ؛5

 ةثالث] ةنس اهب نفدو نادملاب حانتساو ٠ ةيامو نيرشعو ةعسن ةنس سايلا

 دداي رود يف ةنانوب نيتسو ةثالثو فلا [ةنس يمهو ةيبرع ةيامو نيثالثو

 نيتنس هدعب يسركلا الخو اًدحاو اًرهشو نينس رشع هتساير ةدم بناكو
 ةلملاب ميسا دك نين لها نم امهف ايش اذه ناك # نيروس 6

 قسفنا ابارام يفوت الو ناولح ىلا لقتف هولبقب لو نييصن ىلع !نارطم



 (غغ_10

 ةسمو فلا ةنس [يددو نورس نيادملا احرطف ميساو نيبدصت

 دولا نبا ناولس ةفالخ يف] ددإي تناك رودلا ازجاو ةنانوي نورشعو
 ناك نم درب ساو صرالا هماسا نم طقساو [ ًاطاص اريبدت ردو

 ةعاباا واما رج (عذلا داققلاارتكا ملصاو هتنتر ىلا عوشينانح هماسا

 ةانحوي نابر هتبارقو ورم ريد بحاص سيجروبج رام نيسيدقلا نم ناك

 ناتسج“ ريد بحاص سونافطسا رامو ةثدحلا رد بحاص عى ثدتحي رامو

 ةيانوي نيثالثو ةعستو فلا ةنس] اهب نفدو نيادملاب از اببلص حانتساو

 نيتتس هلو ديلولا نبا نايلس ءافلخلا نم تام همايا ٍينو] ولد [ دود يف

 دبع نب ديزيو دوهش عبداو نيتنس هلوزيزعلا دبع نب رمحو روهش عبسو

 ؛0 رشع ةعبرا هتسابر ةدم تناكو رهش رشع ىدحاو نينس ةئالث هلو كلا

 [نينس ثالث هدعب يسركلا الخو ةنس
 يرجاد لها نم اًدهاز ةحللا رودم اًنِيَش ناك بالا اذه 6# نوشف *#

 نوريب هلع ناكو نادملا اكرطف ميساو ريتخاو ناهريطلا ُض انة

 ين نكس تناك زوالا اؤاجاؤ؛ةلئاوو نيسرزاو |نيتتاو: حلا ةتعارعا

 15 ماقاو يسركلا رمعو هتريس نسم ةكلمملا نم ةبحم قزرو [ مثله ةفالخ

 موكا اهناف ةرهاطلا هحور هللا سّدق لاي ابحم نكي ملو ةنفالملاو لوكسالا

 هبشلا ريثك ناكو لوالا ابا رام هلمع ناك ام ددجو ةعبلا ءاسور يف ةلخ

 هقفوو هدهج لكب ىذالا نم مهصيلختو ىراصنلا ةناص يف دهتجاو هب

 نيسيدقلا نم هماا يف ناكو .ريخلا لمع نم نكماو دارا الك لمعل هلا

 20 رامو ةثدلا فقسا انحويو رابثالا فقسا سولوفو ىبارعالا بوقعي رام



3 

 بشخ نم توبات يف هدسج لمجو هب نفدو حانتسا نا ىلا نيتدوكدملا
 توباتلا ناك يذلا سووانلا جنفنا ةنس نيسمخو ةياتس دعب نمو جاسلا

 ةندم لها رثكا هتور ىلا رداو مان هناك وظتما وهو هاقتكخ رهو يلق

 دصقب نم لك نالا ىلاو نيرضاملا [ةلج] عم اتنيعاب هاندهاشو لصوملا

 هرصبب ىضميلف كلذ يف كشد نمو حابم هل كلذف هنم كرابتيو هاري ن5

 تاياو ةينانوي رشع ىدحاو فلا ةنس عوشنانح حان ناكو] قدصيو
 نم همادا يف ناكو [ناورم نب كلملا دبع تام همايا ٍفو] [بنوي رودلا

 انحوي رامو ركشك ضراب ةرقودلا نم اذود سيجرس سيدقلا نيسيدقلا

 تاكو ةريللا .فقسا قرزالا انحوب رامو يس كلا ريد بحاص ىئتدلا

 ةعرا ينسركلا الخو روهش ةعسنو ةنس رشع ةعبرا عوشبنانح در ب#

5-0 

 مث سند فتسا ناك ىذلا وه بلغملا ** صبالا انحوي *#

 ةنس ماقا . بجاو ريغب ةسايرلا هذخاو هبلغت ناكو نيببصن نارطم

 عنم هلجالو ةفوكلا لامعا نم ةيرقب نفدو تامو رهشا ةرشعو ةدحاو

 . ةنس رشع ةعبرا [َلاخ ىسركلا ىقبو كرطف سترت نم جاجحلا ؛5

 ىلع اقتسا راصو ناهريطلا لها هيد كلا اذه ان الع د:

 دنع ماقاو نيييصن ىلا مث دلب ةنيدم ىلا ىضف صربالا هطقساو راينالا

 هذفناف بعشلا هلبقب ملف هان هلعجو هيلا نسحاو اهنارطم عوشير بس

 تام ايلف ليراو زل امام هلعجي نا هلأسو لصوملا نارطم نوممتث ىلا

 نارطم عوشيربس ةنوعمب انالا هراتخاف اكرطف ةءاقا نم نكماو جاجحلا 50



 (ةهوز

 املاع لاملب رسوم ناكو ةرصبلا نارطم بايعوشيا مهتلج نم رضحو

 كرطفلا يسرك ىلع سلجو هسفنل مالا بطخت نيادملا لها نم امه

 انالا ىلع كلذ قشف ذماسسا ريغ نم ريبدتلاب دبتساو هسفن ءاقلت نم

 وهو نادملاب اكرطف ميساو بالا اذه ريتخاو سيحو ذخأف نينموملاو

 ةوجبب رودلا ازجاو ةنانوي ةناعستو نيعساو ةعبس ةنس ىطفن نوريب سبال

 يف عفشو يمركحلا ىلع سلجو [ناورم نب كلما دبع ةفالخ يف]
 انحوي فرعو . ةوادعلا رممكاو ةعاطلا رهظاو قلطاف ةرصبلا نارطم

 لو هيلع ظلنف بالا اذه ذيمايساب صرلالاب فورعملا نيبيصن نارطم
 ناورم نب كلملا دبع عققوت ذخا نا ىلا لصوتي لزي لو هتعاط يف لخدي

 !0 ىتح اهب ردقي مل الاوما لذب نا دعب ىراصنلا ةّمزا هكلقو عوشينانح لزعب
 عزتناو عوشينانح رضحا مث ةريدالاو عيبا تالا عيب ىلا ورا

 نادملا نع هجرخاو هيلع ضبقو هرفغمو هزاكعو ه:وريب ةبصاغلا ديلا

 نم اللق اللق لق عوشينانح لاز الو تاغماصلا ضراب لبج ىلا

 هب ماقاو لصوملاب ينلا نانو ريدب لصح ىتح ناكم ىلا ناكحم

 15 ىلع مهرهتو ناطلسلا ةوقب انالا ذخاو نيادملا ىلا صربالا انحوي ىذمو

 نم نينس عبس دعب ةرجلل نيعبسو عبرا ةنس هركلاب هوماساف هذيمايسا

 يف تامو هتلع يتلا نويدلا نم بره صيبالا نا مث عوشينانح ةسابر

 ةزشعو [ةذخاو] ةنساتناك هيلغت ةدمو اهبب نفذو ةفوكلا ىرق» نما ةيق

 يبرغلا ىونبن روص بناج ىلع يذلا نانوي ريدب عوشينانح ماقاو .روهش
 20 نيتتيدملا نب لصفب ةلاجدلا [رهن]و ةبقرشلا لصوملا باوبال لباقملا



 (*ه4)

 بهرتلل ريدلا ناديري سوسلا رك ىلع افقسا راص يذلا قحسا همءو وه
 كلذ دعب نمو ناهرلا عمم سادقلاو نيزارلا المع دحالا موي يفو هن

 سيدقلا روباس نابر دنع مهب اوضم مث ةدئاملا تيب يف ةوخالا عم اولك
 اعل انوكتل ميسملا امداتخا دق موق اب اهبل لاق مهروما نع هولاسيل

 نالهأتت اب ناموقت فك ارظناف ةمعنلا اكوعدت ةريسي ةدم دمبو هتميبو 5
 اتارطم مث افقسا الوا راص بالا اذه نا مث .لاق ام ىلع رمالا ناكق هل

 وهو نيادملا اككر طف ميساو ريتخا سيجروبج يفت الو روباسدنج ىلع

 هلكزي رودلا ازجاو ةنانوي ةباعستو نيعسنو ةثالث ةنس رضخا نوريب سنال

 هيف يبت ىتلا هدلب ىلا دوملاب ءابطالا هيلع راشاف ضارنالا هالو
 حانتساف روباسيدنج ديري جرغ هندب عنو هجازع ممن هلعل هاوه فلاو ؛0

 كلت يفو .ووطب داجرسب ةننانوي ةباعستو نيعستو ةسمخ ةنس] قيرطلا يف
 هلو ديزي تام هماا ينو . ةكحاطنا كرطف اقثم نبا يرويس تام ةنسلا

 قيرط ىلع يتلا ثوتم ةندب نفدو»| دوهش ةسبداو نيتنس ماقملا يف
 نا هدب ىبركلا الخوي نيتس هتسابز ةدم,تناكو روواسدنج

 الْضاف املعمو 000 ريك ايش ناك بالا اذه 6 عوشينانح اك 5

 رعايا باتكو اماجرت نيمبداو ةعبس لمجو اهحضواو ةيعببلا مولعلا ايخأ

 لوصف ريسفت يف ستكح ةسيزاو ةيزعتلا باتكو تالسارملا باتكو

 عضوو هب قيلب نالذعو ةظعوم هدرف: لصف لك ىلع هلو اهحرشو ليجنالا
 باتك هلو] نيناوق ةدع اهنم نوناق لك ينو تاماهلا يف اًنوناق نيرشع
 داتخالل نونموملاو انالا رضح انحوي يفوت الو . [تادوجوملا للع ىعسم



 (ةها/)

 نانو ا] ئرتنلا كفقتللا هوم ةريطا يقلل ديلا نعش

 : [ةئش هدعب ينوكلا

 رهاط ةيعللا [ةماقلا] ليوط ائاش ناك بالا اذه ال6 سيجرو.ج *#

 ىلع انارطم ناكو هلعمل ةبحلا ديدش لضفلا مات ةارادملا نسح قاخلا

 5 انارطم هماسا وهو هب اصيصخ بايعوشنال اذيل' ناكو لبداو لصوملا
 نيصتلا نازك "ةنانما ؟اننناا قاكو يستر ةلسا ارح اذن ذل نا

 ىنع امها انالا نطف مو سيجرويج هذيل“ هدعب ريصي ناب ىصواو بتكو

 را نوريب هيلع ناكو ميلا ص نيادملا احرطف بالا اذه ميساف

 ةنانوي ةباعستو نيعبسو نينثا ةنس ىهو ىلع ةفالخ مابا يف [كلذو]

 10 نيمصن نارطم هقفر هيلع فلاخو ا 1 ربدو داك#ي رودلا ءزجو

 ةريخلا ىلا داعف هلبقي ملف اهنارطم عم حالطصالل نيبيصن بالا اذه دصقف

 نحم هيلع ترجو اهنيب مصاف ملصلا ىما يف هلأسف ىاوهادوخ نابد ىلا
 الناب ةءامتنو ؟نيكسنو نانتا] ةلنس حانتساو اهل ربصو اهحرش لوطي

 ة_اس رشع مسن ةفالألا يف هلو ةيواعم تام همايا ينو بطوي داجرسب

 15 يف ناكحو . ةنس نورشع هتسابر ةدم تناكو نيادملا» نفدوم | نيرهشو
 نارفعزلا ريد بحاص ناراميتفا رامو نارام اش رام نيسيدقلا نم همأن

 ا

 باربرا نم اضاف اًملاع امهف اخيش ناك بالا اذه : ارم نبا انحوي ”*

 تانالا بحاص سيدقلا روباس نابد نه ةنبهرلا 1 زاوهالاب معنلا

 هل لوكسالا اك جرخ ال هنا كاذو اكرام نيك نارك اخ ناوعلاو



(05) 

 يف اوف الْضاف املاع ايش [ناك بالا اذه] 6*3 يرلا باعوشيا

 نم وهو [لبداب نالا ةفورعملا] ةزح دلب نم قلخلا ىس اًرويغ ةنامالا

 00 هلم نحر اواو ليس لكننا: نه رإل وق د
 انالا عم رضح همارام يفوت املو لصوملا نارطم 3 ول أاقمسا

 هلع ظوقلا ىلالاا لع بلغت نا هوفاخت هنم ريم مهف نكي مو راتخالل 5

 تش نم رتخاف كيلا رمالا انضوف دق هل اولاقق هيلا سانلا ليمو هلضفو

 امو نّتوم راشتسملا مهل لاقو مهيلع اًراهظتسا كلذب مهطوطخ ذخاذ

 ميساو ةعاطلا هوطعاذ جياع را الو رمالا اذهب ينم قحا ةعامللا ف ىرا

 ةفالخ نم ةسماخلا ةنسلا يف ينسم نوريب سبال وهو نيادملاب اكرطف

 فرصا هنا 3 جيم رودلا ءزجو ةنانوي ةباعستو نيتسو نينثا هو ناثع 0

 نالا هيلع يمه ام ىلع ةنسلا رودل ثيقتفلا سكطو ملعلا ةماقا يف هتبانع

 خوه باتكو اشيرلا تاكو تاولصلا يف لاقت سيرادمو ىمام عضوو

 . نالذعلاو ظعولا يف باتكو ةمجرتلا باتكو ءارالا سكع ينعا اناشوح

 ىنبو اباعاب بوقعي رام ريد ىلا جرخو اهب ماقملا هركف نبادملا ىلاو هدهطضاو

 ميرم نبا لاينادو عوشيماق نابر همايا يف ناكو [4ب ماقاو هاوةو] ريدلا ؛5

 هيسرك يف ماقاو روباسدنإ- انارطم راص يذلا سيجرسو يناقمرجلا اخيمو
 ادي داجرسي ةينانوي 97١ ةنس باععوشلا حانتساو ةنس نيعراو ةسمخ

 نرد |[ وهش. ناثو ةنسرشع قدحا ماقا ام دعب نامثع تام همايا ٍفو]

 ةثالثو نينس عسل هتسارر ةدم تناكو هءار بوّتعب رام تاج لع نيادملا

 قاو ركشك فقسا هنفدزيو ورع نارطم انلا انالا نم هتافو رضحو روهش *



28) 

 ةعيرش بحاص تام همابا ينو] ةريدالاو عيبلاو ةولصلا ةماقا يف مهتداع

 ب هماقم ناكو ركبوبا تامو . روهش ح نينس ط هماقم ناكو مالسالا

 يفناكو [.:ريشوب نييشاام ةماقم" اكون ع تاو روهشأ كل 3

 عوشيربس رامو ةيداملاب موك ريد بحاص اماكوا نابر نيسيدقلا نم همايا

 5 يمهادخ نابرو [سيدقلا] ادبع رامو [.ليدا دلبي] اقوقاب ريد بحاص

 [.لصوملا دلبب ] شوقلا ريد بحاص [سدقلا] دزءره نابرو [سيدقلا]
 ةصح ين] ناذج خركب باعوشيا حانتساو ريبكلا سيدقلا قاذازوي رامو

 يسركلا الخو] ةنس رشع ةعست هتساير ةدم تناكو كنه نفدو [ وهلب

 | هدعب

 !0 اذتعم ار هاط آقت اضاف اًريبك اذيش. ناك تالا اذه ا همارام لع

 نيبيصن لوكسا يف ملمتو نذرا نم وهو تالوكسالا ةماقاو ةقدصلا

 روباسيدنج نارطم مث ىونين فقسا راصو ماهاربا رام ريد يف بهرتو

 ءازجإو ةنانوي ةباعستو نيسمخو ةيناك ةنس ريتخا [بايعوشيا ةافو دعو]

 هيلعو نيادملاب اكرطف ميساو [نامنع ةفالخل ىلوالا ةنسلا يهو] امك رودلا

 !5 لك قوف ارهاظ رانزلا دشب ةنهكلا ما نم لوا وهو .رضخا نوريب
 ةدش نم لتعاف ناذج رك ىلا جرخو مهريغ نم كلذب اوزيمتيل مهاث

 لاقو عتتماف ةيودالا نم انش لوانت نا ءابطالا هب دهتجاو َرْللاو بعتلا

 ه١ ةنس] نام ةفالخ يف ناذج خركب حانتساو داصحلا عرزلا غلب دق

 ناك همادا يفو .نينس ةثالث هتساير ةدم تناكو [ بكد داجرسب ةنانوي

 20 [ةنل هدعب ركل الخوز ةثدحلا ريد بحاص عوشكلم



 (ةه<ه)

 لماك ناسنا وهو هتوهالب هيبا عبط نبا لماك هلا وه لب الكو اشاح

 كردم ريغ بج داحن ا دحاو بر ةدحاو هتناصختو هتوسانب انعيط نبا

 دبالا نم لاصفنا الو جازتما الب [وهو] اًميسقت الو الت لبقي مل يذلا

 جيسلا عوشيا دحاو بر ةيتوسانو ةيتوهال نيتققلا نيتعببطلاب دبالا ىلاو

 هتوهالب امافنييرشبلا نحن انصالخ لجا نم دسملاب ملاتو راتخا هللا نبا ة

 دجتو دهس اذكه جيسللا عو عوشيا برلا دحاولا اذهو مات هيلع لخدي ملف

 نييوامسلا فانصا منمج نم سدقلا حورو هببا عم ماهلاو لاكلا

 نيما ندبالا دبا ىلاو نامزلاو رهدلا اضقنا ىلاو 0 نم نيضرالاو

 سدقلا حور دحاو ٠٠0 سودقلا نئالا دحاو 0٠٠سودقلا بالا دحاو]

 1001 ىدبالا دبا .ىلا.سدقلا حورو نبالاو بالل دجلا .٠٠ سودقلا

 سدقو عوفد ثالث جيذملا ىلا لخدف سدقي نا هلأسو اهتسحتسا اهعلاط الف

 ةرساك الا سرفلا 7 تضقتا همانا ينو ٠٠٠ [ ماركا, هسركل داعو]

 ةنس نيناثو سمو ةلاثالث اهتدم تناكو [اهكرلم رخا درجدزي دب ىلع]

 ةياعستو نيثالثو سمخ ةنس ليعامسا ينب برعلا سما رهظب ادب دق ناكو
 نم روهظلا اذه هنسلا لوؤي ام فالا اذهل .هللا فشك الو :ردتكسإلل 5

 ىلا هتمكحو هلقمب قباسو هيار عج دالبلا ضو ةوغلاو كللاو اناطلشلا

 هرما هيلا ريصي اب هرذناو ] نكمتم ريغ دعب وهو مهتعيرش بحاص ةبتاكم

 داع نكحتو هرما يوق الف ةلمج ااده مم هل تار

 يذلا نادلبلا يف [ةناك ] ىراصنلا عيم آس مامزلاو دهعلا هنم ذخاو [هبتاك

 يراج ىلع نينما هتامح يف 00 نا هدعب نم هباحصاو وه اهيلع كلي
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 ماقاف اك داجرسب . ردنكسالل ةياعستو نوثالثو .ةعسن ةنس رخحا "نورين

 بهذملا ىلع نيفلاخلا جنون يف سوورلا بانك لمعو مانق نسحا ريبدتلاب
 ةقفتملاو ظفالا يف ةفلاتحلا ةباتكلا يف ةقفنملا اشالاو يئاسالا يف باتكو

 ةلأبسف/ندرشعو ثا ةميلارازسار فاتكحو ىمملا يف ةفلتخ األ ١

 5 هدلو ىلوو هيوريش تام همألا يفو . ايي دحااو لك لع] باوملساو

 تررطضاف هبوريش تخا ناروب هدعب تكلمو ريشدرا لتقو ريشدرا

 ةيكلملا تداعل ريهدراو ه.وريش نامز يف اهكول» لبق نم سرفلا ةكلم

 ديدهتل اًلوسر لقره مورلا كلم ىلا بالا اذه تذفتاف ابل كلم دصق
 نسحو هلضف هبجعا [كلم] هز الذ نيراطمو ةنقاسا هعمو امركم علصلا

 ؛0 ةقراشملاو وه هدقتم ام سحب ةنامالا هل بتكي نا هيلا بغرف هتتايد

 اهتكم ىتلا] ةنامالا [يم] هذه[و ةنامالا هل] تكف هههذم لها

 سدقملا 5 ثولاثلا, نمون 8 لا كتلم. لقرحلا ىلا ذا تاكيكلا

 ريشت ال لبقب ال يذلا دبالا ىلاو دبالا نم وه يذلا رهوجلا يف يواسملا

 سدق حورو نباو با ةينادحولاب د_ملو ثولاثلاا فرعو لاصفتا الو

 5 لجا نمو نييرشبلا رشم مانجا نمي نالمزلا» وتم فر

 هلال نم رون ةملكلا هللا هللا نبا ةسدقملا ميناقالا ن ؛ه داق اكمال

 حور نم سنانو مسجنو امسلا نم ل هببا [عط] نبا ّىح هلا نم قح

 نع صقتني ملو هعبط نع ريغت مل ثيح ةسيدقلا لوتبلا ميرم نمو سدقلا

 نولوقب اك يح ناسنا سيل هتوهال روهظل ةيرشب ةعيبط ذختا لب هدجم
 90 سيسارملا نولوقب 5 دسج الب هلا اضيا لوقت الو الكو اشاح ةقطارملا
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 نافلملا روغرج برتي ناب ىرسك ةجوز نيريش ىلا اولصوو هنع اولدعف

 هيلعو اكرطف ميساف هب اودانو اهدنع كلذ اوتنثاو ىنمملا ال نيمسالا قافتال

 نوييصنلا هلخداو جرح ةصحلاو ةيئوب ةبامستو رشع ةينام ةنس رجا نورهب
 'آ 0 مت تمدع اميؤلاق دار اف هل يعديو هكرابل كللازولا

 اهدلب نم هنال نيريش راتخا اذه بييطلا أبا رام هباحاف نيسصن نارطم 5

 حرطو هسسل ىراصتلا متغاف نع يود ةفقاسالا ضغباو كلملا هضشاف

 راتسا فلا نيرشع هغلبم نمثب اراد تف نم اهذخا ناك تك ىرسك هيلع

 ميج ىرك ذخا يفت الف هتدم لطت ملو عيبلا ىلع كلذ طسقو ةضف

 رمأو مهلاوما ذخاو جارملا مهيلع فعضو ىراصنلا يف هيار ريثتو هعجج ام

 لم لب ذيمايسا ري:ب]] يسركلل ريدملا يتبو هدعب كرطف ريصي ال نا 0
 رفس يف نيروكذملا ريبكلا يابا رامو نوقايدنكرالا ابا رام [بنان

 نيادملا نفدو [جحانتساو] نينس عبرا روميرج ةسايد ةدم تناكو قوم ا

 هدع يسركلا الخو] بج ةصخلاو ةنانوي ةباعستو نيرشعو ينثأ ةنس

 [ةنسر شع ةعبش
 بف القاع [اًلداع] انيش ناك [بالا] اذه د يلازلا بايعوشيا #6
 العم لبق نم ناكو لصوملا دلب نم لاذج ىهست ةيرق نم ةقيرطلا دج
 لوكحسا نم اوجرخ سفن ةياثالث دحا وهو افقسا مث دلب ةنيدم يف

 مهلكو اهنارطم روغيرج سيدقلاو [ملعملا] انانح نيب ىرج امل نيبيصن
 سرفلا كلم زيوربا تام الو ضزالا يف اوقرفت نيسيدقو ءالضف اوناك

 هيلعو نيادملا اكرطف ميساو لضافلا بالا اذه ريتخا هيوريش هنبا كلمو 0
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 و هعم ريسملا 17 اراد ةندم راصح ىلا [ عرج 5 الو

 نك يتباد ىلع اًبككحار كعم ىجا ينا هل لاف سوإللا نم هنكم

 موي اهب حانتسا نيبصن ىلا هعم لصو امدنعو لمج ىلع لومحم اناو مجدا

 رودلا ءزجو ةيانوي ةلاعستو رشع ةعبس ةنس لولبا رشع نماث دحالا

 5 فين هرعو دزءره (ني) ئرسك كلل رشع ةسماخلا ةنسلا يمحو هطكحزب
 هلئاضفو يرجاب لاعا نم ناذج خركب هريد ىلا هدسج لمحو ةنس نيناثو

 ةتيلابر ةدطو هزمم' يف ةزوكدم هوا طحت وا دنت نا: قهوتك ةتاركاو

 روشزجو قد نار [نيسيدقلا' قم] هنامز 'يف"ناكو نيس ناك جنك

 هلامعا تناك دقو رشحا افقسا لبق نم ناك يذلا نييصن نارطم

 !0 باعوشيا رامو [ مهذاتك هذالثو] مهلئاضفك هلئاضفو نيميلسلا لامعاك

 ريثكو [ةريزطلا دلبب ] ةراقلا ريد بحاص انوربج رامو رمعلا ريد بحاص

 هدعن نم ىمركحلا الخو]] تازهسلاو ىئاهعلا باكا نيسيدقلا نم
 ١ [لقا واه

 انافلم ةدوصلا نسح ةماقلا مات خيش ناك [بالا اذه] ءروشرج *

 15 نا هتافو لبق عوشلر بس ىدوا دف ناكو ناشدم لها نم [ املعم ينعاز

 ةدارا هل نكي مل هنال نارعس لبجب ميقملا بهازلا ابشيدحرب هدعن ريصي

 ريتخا رابتخالا باكصا ممتجا ايلف نيبصن نارطم روغيرج ريصت ف

 ىلا كلذ ىمتاو هسدقو هلئاضف نم مدقت امل روك ذملا نارطملا روغرج

 قوخ ةعاج هعمو ببطتملا يببصنلا ميهاربا درفتاف هيترتب رماف 5

 20 نيبصنب هّننرطم مانا مهنه ىرج ام ىلع مم هتلاقمو مهيلع ١-5 نم
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 هدب يفو ةوسناق هيلع مسجلا فيعض ةماقلا ريصق اذيش ىار ذا هما يف

 اهلا: هلزاو ةعاشو هو هيج هنالطح مال ىلع ضبق دق ةاصع

 زافنا] لااغلا تناو فخالو [ مهراحو كئادعا عم] لتاق هل لاو

 عوشيربس انا لاق تنا نم هل لاقف هعم ناك نمم دحا هرب ملو [رصنلا

 كلذكحو فرو هدي عفرف كتتواعمل سلا يديس يناسرا موشال فقسا 5

 منو ىرسك رصتتاو مزهناو ماطسب ركحسع رسكلا لاخلا يفو هناسرف
 كلذ يفو اكرطف هل_جي هنا هسفن يف رساو عوشيربس ري ملو تفتلاو

 هتالق يف يد 0 عوشيربس [ىرسكحر] هيف رصبا ىذلا تقولا

 مو بابعوشيا حانتسا ايف . موي نيعبرا وحن [نوكي ] اهننب ةفاسملاو
 فرعف عوشلر بس 0 مهقحاو] مهفرش ارافنا ةسمخ ىلع راتخالا 0

 يذلا كلذ نم انصلخ يذلا هلل 00 لاقو هدترتب صاف كلذب 4

 نيريش رصق يف هنكسا رضح الذ روكذللا عوشير بس راضحأب مدقتو

 عم اهنا اورضح ايف ,هرضحيو انالا عمجي ناب يسركلا رطانل رماو هتجوز
 لاقو هعم هجرخاو مهلا ىرسك جرن رصقلا تان#نللا نيتمؤملاو اشورلا

 يف اثم هب اولمفاف 5ك كمل هسضرو هلل كاطعا ىذا ىسنرلا 0

 نم روكذملا بالا 37 اوذخاو كلملل وعدو اوركشت كلذ دنمف

 ةكرطفلا هل اودقعو نادملاب يذلا يسركلا ريد ىلا اوضمو ةالصلاب هدنع

 ةعست ةنس مصفلا سيخ موي يف كلذو رضخا نوريب هيلعو [هوماساو]

 ماركالاب هيلا ىرشك هاعدو جزكم [ناكرودلا ءزجو ةنانوب] ةباعسو

 نينما همايا يف ىراصنلا اوناكو مابا ةدع نيريش رصق ةنكساو ميظعتلاو ا



 (هة)

 هماقم نم ةمبارلا ةئسلا يف بايعوشلا لمعو ٠ ريثك ر يخ ىراصنلا عم
 نيبذنأو ماكحالا يف] هللا جاتحي ام اهنمض انوناق نيرشعو نينثا انالا عامتجاب

 ريمازملا تاباور يف اناتك لعو اًرصتخم نيزارلاو سادقلا رسفو ةعببلا

 ناكو ٠ تالسارملا يف اًباتكو ميجارتلا باتكو [ةيزعتلا يف باتكو]
 5 نابرو لصوملاب ديعس ريد بحاص ايلا رام [نيسيدقلا نم] همايإ يف
 رامو لصوملا دلبب سيلمرك دنع هريدو [هذيلك] سيجروج نابرو اتبع
 نانوي رامو يبصنلا ياناب رامو [نذرا دليب ] لحتا ريد بحاص انحوي
 ثوعاب نادرو [تاغلاا ملكتلا] روباش نابدو نورهش نابدو يسوجم 0

 لاق ةبرق بااج ىلع] اءاعأ ريد بحاص بوقعب رامو [لصوملا هريدو]

 !0 .[ لصوملا لامعا نم ةعقبلا دلب يف هريدو احند رامو ىونين دلبب ىازاماب ابل

 ةياعستو ةعبس ةنس ميلا يف دنه ريدب ةريخلاب نفدو بايعوشيا حانتساو
 هدو دفا هيج يدوعلا يف همام ناكو دحز رودلا ءزجو [ةنانو]

 [ د هلع يسركلا الخو]

 ملا فيعض ةماقلا ريصق انيش ناك [بالا اذه] 3 عوشيربس *“

 15 يرجأب داب نم منغ عار لجر نبا يئاري الو [قحلا لوقي] الضاف ادق
 هناو هتدالوب هرشبي اكآلم مانملا يف هوبا ىارو دابازوريف عدت ةبرق نم

 دحا لك هوعديو ةقرشملا ةعبلا ةسابر قاسنت هملاو ارهاط اًمظع نوكي

 نم موشال ثيعرم ىلع افقسا مث ابهار راص ملعتو ىثن امل هنا مث ان

 ىارو ماطسب كللملا عم براحي يرلا دلب يف ىرسك ناك املو . يرحاب لامعا

 20 ركف ففاو وه انو ةعزملا ىلع مزعو هثبع يف مظنف 1 هشدج
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 مدخو هتياو نيمّزعملاب ناعتساو موي لك يف هعرصب راصو هف لخدو
 بلطو هيلا ىراصنلا اعد [ زجلا نياع الذ] هبافشا ىلع اوردقب لو همتص

 لاسي هلاب هدعوو ةريللا فقسا نومممت هيلا لخدف ءافشلاو ةنومملا مهنم

 اخزعوشيا هيلا بلط لسداو هدنع نم جرخو هيفشيو [هبف] جلا
 جيسلا ىلا ةباطلاو ةالصلاب هونيعيل موشال فقسا عوشيربسو بهازا

 لاق 5 ] ةالصلاو موصلاب الا جرخيال سنملا اذه نا اولاق اورضح الو

 اذه ىلع نيك لمعن نا انا ينبنيف [سدقملا ليجنالا يف هذيمالتل انديس

 انضعب هوجو ىزن الو برشنو لكان ال نا نيمللاب انيلع ذخانو ناطيشلا

 | 1 الو لك توغاقا,ناعتلا ارببن املا ةةابنلا اذه نم ضع
 عوشيربسو نامنلا كلملل مالم نوكي نوعمش نا اوبتدو ٠ هناكم ىلع

 اولصيو برلا ميذم مادق موي اخزعوشلاو بارألاو رفقلا ىلا جرخي

 دحاو لك نولصي مهو راهنلا فصن ىضم الو . دحاو بلقب [ اوبطو]

 دق] هوأرف هللا اوداعو حورلاب [كلذ] اوفرعو نامنلا يفشف هناكم يف

 نم ةرشع تأر لاق هن, تقو يف ىأر ام نع هولأسو يفاعتأ و يفش

 الو نوملم اي هنم جرخا ناطيشال اولاقو حيرط اناو يل اونا ةكيالملا دانجا 5

 يلاعلا ممعسلا غلبي هساد دوسا دبع لثم يش ينم جرخن ةيذا هيف لمعت
 مث نورت يذلا قشلا اذه هقشو رادلا رص برضو مهيدبا نم تلفناو

 ىلا هب اوضماو هوذخ اولاقو رانلا نم ةلسلسب هوطبدو هيلع اوضبق مهنا

 هل اوسدقف دمتع نا ناهنلا مهلاس كلذ دنعو كانه هونجاو رصم ةيزب

 لعو جملا انموم نامعنلا كلملا تقولا كلذ نم راصو هودمعاو ةيدومعم 0
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 انعاجر ىلع اتتثيو همسرب انداتعاو هلسرل انقدصتو همساب انناما ىلع انعدب

 الف . نيما نيميلا لها نم اناعجيو نيدلا موي يف ءازإلاو نيتاملا ةماق

 كلم] ارومل اهلوان مث ةنامالا هذه قرشملا كرطف بابعوشلا بالا بتك

 ةنيطتطسقلا كرطف سوقابرقل ابلوان مث اليوط اهلماتو [اهذخاف مورلا

 5 [ اهوأرتف] رخا ةفقاساو هم اناك اههنال ةكحاطنا كرطف سويروشرغو

 ةحيجص ةناما هذه كلملا عم مهعمجاب اولاقو اهوبوصتساو اهونسحتساو

 ىلع فاخ عكيبو اننيب ام] بايعوشيا مهل لاقف بيع لك نم ةيرب ةميلس
 اومر ندذلا نّفلا بابداو نيّلمملا الا 8 و انني قرف سلا[ و ةنامالا

 هموق نم نحنالو انموق نم وه سيلو انار الو هانأد ال لجر مسا انيلع

 ؛0 اذه سويروطسن نا لاقو اروم كلملا هباجاف [انلع اًمكاح ناكالو]

 ةناما هذه لثم هتناما تناكو داقتعالا اذه لثم دقتع هنع ينعت يذلا

 [هلأسو كلملا] هنم سمتلا [اذه دع] مث. مورعوه سيلف [ةقراشملا]

 لمقو باجاف مهدنع سدقي نا هلاسو هرسفه سادقلا هل: نتف رضا

 رضح نه عيجو ةكراطفلاو كلملا مدةتو سادقلا عيبجلا بجعاف كلذ

 15 كرطف سوقابرق سّدق موي رخا ينو] هدب نم اوبرقتو ةكحراطفلا نم

 ماركألاب هيسرك ىلا داعو هدب نم باعوشيا برقتو ةنيطنطسقلا
 فب ئردك لع ماهر يصع مايالا كلت يفو .٠ [ ةليزإلا اياطعلاو ماعنالاو

 ىلا هلسراو ماهرب ىلع ضبقو ايروم ركاسعلا لسراف مورلا دالب موخت
 ةيدابلا نابرع عيمج كلم ةريملا ةئيدع ناك [رصعلا كلذ ينو ىرسك

 20 ناطشلا ه_ضراعف ةرهزلا دبع ناكو رذنملا نبا ناهنلا هل لاقي زاجحلاو



 0ك

 حورلا لعفب اهنم هل ذخاو دواد لا نم ءارذعلا ميسم ةديسلا يف ّلحو

 دحتاو ةيطللا ىوس اهعبمج يف انلثم لقعلاو سفنلاب الماك اناسنا سدقلا

 عم ةردقلاو ةونبلاو ضخشلا, هعم اًدحاو راصو هل لاصفنا ال اًداحتا هب

 عوشب انهالاو انبر رهشا ةعسن دعب اهنم دلوو هبف اهصاوخو نيتعبطلا ءاق

 نم ندزالا رهن يف دتعاو سومانلا ظفحو ىبرتو اشنو نتخو جيسلا و

 امسلا نم يدانب بالا معمسو ةماملاك هيلع الزان سدقلا حور ىأرو انحوي

 نيرا ماصو ذ_مالت هل ذختاو تيضترا هب يذلا بسلا ينباوه اذه

 لمعت هلا وه اب ناكو هازخاو هرهق يتح ناطشلا عم دهاجو ةللو امو

 نيطايشلا درطو نابمعلا نيعا تثو صببلا ريهطت لثم تازهحلاو ئاهعلا

 ملأو برشو لكأو شطعو عاج ناسنا وه ابو كلذ ريغو قوملا ةماقاو 0

 هتوهال ةوقب اح ثعبناو مايا ةثالث دعب ماقو نفدو تامو باصو

 نمو ربقلا يفالو بلصلا ينال هقراف و ةراشدلا تقو نم هل ةدحتلا

 هيدي مهري ناكو اموي نيعبرا ضزالا ىلع هذيمالت عم ددرت هتماق دع

 ماظعو مل هل سيل حورلا نا اوماعاو ىنوسج لوقيو 4بنجو هيلجرو

 كوكشلا نه مهسوفن ترماخ ام مهنع لاذا ام دعب نمو يل نورت م

 ةماقلا موي هناتاو مهياع سدقلا حورلا لوزو هتماق سعا مب ققحو

 لاقو نورصبي مهو مبهاجت امسلا ىلا دعص ابحالاو تاومالا ةنيادل

 حودو نالاو بالا مسا, مهودمتو منالاو بوعشلا لك اوذملتو اوقلطنا

 اضقتا ىلا ميم ان اهو هب مكسسا ام لك اوظفحي نا مهوملعو سدقلا

 نا هلاسن نحو اندمتعاو اننماو انقدصو انعجسف .نيما اًمح ملاعلا ءاهتتاو مانالا 0
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 ةنازي ةيافاثو نيعستو نينثا ةنس نيادملاب اكرطف ميساو يجحفنب نوري
 كلم درنمره نال رومالا هل تماقتساو اًنسح اريبدت ربدو ددا رودلا ءْزِجو

 لك ةيعاركاا 1 ىلع مهزيعو مهركو ىراصنلا حي ناك سرفلا

 اناده ةعمو مورلا كلم اًمروم ىلا بالا اذهل لسرا وهو سرفلا ءاولم

 5 لبقاف بلح يف ايو« كاذ ذا ناكو . ةنداهملاو علصلا لمعل | ةزرضخإ

 هب ىلا ام عبجج ماقأ [هل] معناو همودقب حرفو لوبق نسحا هلبقو هيلع

 - انبلا لصو داع ام نالا ىلا انودقلخ ممجم تقو نم نا هل لاقو

 ةقيقح فرعا نا بحا نالاو نيداتعم متنك اثم نا

 هل بتكك همهفاو هلماتال وكم كلذ موتو مداقتعا ضل متاما

 ؛0 ىتلا ةنامالا لج ةزسن هذهو] لج يف ةقراشملا اهدقتمت ىتلا ةنامالا

 تكس .يف هاندبو ام بسح قرشلا كرف قيئاجلا تاعوشبا نيتك
 يف ةينايرسلاب هتغصب كلذ اندجو مث ةيبرعلا ةغللا ىلا ,ةلوقنملا نينانويلا

 ام لك قلاخ بالا هللاب نمون ةنامالا هذه بتكو هباجاف انالا يرات

 مدقلاو ةيلزالاب هل يواسملا روهدلا لبق هنم دولوملا نيالابو ىري ال امو ىري

 15 هبشملاو رهوجلاب يواسملا سدقلا حوربو قيالخلا لك تقلخ هب يذل
 دلاو ريغ دولوم نبالاو دولوم ريغ دلاو بالا ناب َرقتو نئالاو بالل

 ٌرهوج سدقالا- ثولاثلا ناو دولوم الو دلاو ال ثعبنم سدقلا :حورو

 يف ناو تنام ريغو ملام ريغ وهو ريغتي الو [كردي الو] دحي كلو

 دحا اهسلا نم ل انصالخ لجا نمو نيبرشدلا نحن انلجا نم نامزلا رخا

 90 «قراف ل ذا هيبا ةرسم يمه هترسمب ةونبلا مونقا و»و ةسدقملا ميناقالا
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 مهرسأب اونوكي نا ةيقرشملا راصمالا رثاس ىلا بتكو [هبوصتساو] هبجعاف
 اهلوا مانا ةنالث اولصيو اوموصيو ةدحاو ةنو دحاو ىار ىلع نيقفتم

 نا هللا نم اوبلطبو موي نيرشعب ريبكلا موصلا لبق [يذلا] نينثالا موي
 هقلخ نع توملا مفرو قونبت لها نم لبق الثم مهلاوس لبقيو مهد

 لبق كلذ اولمع الف . نامزلا لوط ادب أَم مايا ةثالثلا هذه مايص نوك اق

 ةعوص ثوعابإلا هذه تمس مويلا كلذ نمو. توملا فرو مهنم هللا

 طفحلا فرب [مملثم] اوصلختو ىونين لها لثم لمعن اولاق مهنوكل ىوننن
 مل لاقو ةفقاسالا ضعبب نمسا مانالا ضعب يف لابقزح نا مث . مهنع

 ةريلاب نفدو حانتساو نيتتس ىبعو هنبع يف ءاملا لوزنب هللا هالباذ نامعاب

 هتسابر ةدم تناكو دحز رودلا ءزجو ةنانوب ةياماثو نينو ةناُك ةنس 0

 ىب يذلا كلمبباو لبالا لاناد سيدقلا ناك همانا ينو . ةنس نيرشع

 ارسوقرب بايعوشيا رام ناك [اضيا] همايا ينو نيبيصن باب ىلع بدلا
 . [نينس ةثالث هدعب يسركلا الخور لصوملاب هريدو
 ةماقلا مات ةروصلا نسح خيش ناك بالا أني ينزرالا 6# باعوشبا #6

 فقسا راصو بتكلا رسفمو اًملعم ناكو ايابرعاب لها نم اًلْضاف اًملاع ؛5

 هلو ناورشونا تام هتفقسا مايا ينو . ناورشولا ىرسسكمايإ يف نزرا ةنيدل

 نونموملاو ابالا عمتجا لاقزح حانتسا الف . ةنس نيعبراو ةعبس كلللا يف

 رام ةبارق [نم] ناكو نيادملاب رسفملا بويا ىلع رابتخالا عقوف رايتخالل
 نبا د مضره ىلا ىمالا ىهنو نزرا فقسا با.عوشلا [ لعو] نافللا 5

 سلاف باعوشيا 0 صا هك ىلوالا ةنسلا يف [ناو] ناورشونا 0
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 جرد عيمج نم هوطقساو نونموملاو انالا ممتجاف هريغ ةماقاو الزع

 ىنثا هتدم تناكو رابنالاب نفدو تامو نينس مست كلذ يقبو تاويتيكلا

 ملعلا روماب اًمراع ةماقلا ليوط اًنِيَش [ناك بالا اذه] ع لاقزح *#

 ةراصو هل اذ مث ابا رال ازاخ [لبق نم] ناكو اهفمو مولعلا يف امهف

 ىرسح] كلملا ناكو ريتخا فسوي نيتاللم يباوزلا ىلع افقسا

 رساف هرسي اب داعف ام ةرم هل ناك مهم يف هذننا هنال هيلا لمي [ناورشونا

 كلذ يف هل نذأف هببترت يف بطلا يزورملا نذأتسا [ااو] هماركا

 ةيامثاثو نيتنسو ةناك ةنسارضخل نوززين 'هلعوقيادملا/اةكرطفلا هل تدل

 ؛0 ةنراطملاو] انالا عاّتجاب لمعو رومالا هل .تماقتساو [ دا رودلا وزجو] ةنانوي

 توملا لطب همابا ينو . اًنوناق نيثالثو ةتس ةعببلا ريبدت يف [ةفقاسالاو

 ىتسملا نوعاطلا نم قيلثاطلاب ىنكلا فسوي مايا يف هثودح ناك يذلا

 يفو دوس طقت ثالث ناسنالا نك يف رهظ نا تناك هتمالعو طوعرشلا
 يقبو سانلا نم ةريثك ىرقو ةريثكن دم تلخ يتح تومي اهرصبب ام 2

 !5 ىركتساو . اهذخاي نم اهل سيلو باحصا الب ةعتمالاو ةضفلاو ىهذلا

 نيعو مايالا كلت يف اهب ناك [يتلا] ةئيدملا يف قوما نفدل الاجر ىرسك

 نيسمخو ةياعبرا دحاو موي يف مبا لصحت امولعم ايش تبم لك نم مهل
 [روكذملا] ملبلا يقبو ناكل ىلع اوتاف اومستقيل اويلطع البلل نيو نابت

 يرجاب نارطم نا ناك روكحذللا توملا عافترا ببسو . ضرالا ىلع

 20 كلذ بالا اذه افّرعو ثوعابللا لمع ىلع اههيأر قفتا ىونين فقساو



 كفي

 ريما [كلذ دب نم] مث ةعببلا ريبدت يف اًنوناق رشع يثثا انالا عاتجا

 يفو . يسم ةعيرش سومان فلاخي ام لمعتساو [لطربتلاو] اشرلا لبقو
 مهل ىنبو نياددملا ىلا مبامو اهلها ابسو ةكحاطنا ىرسك دصق همايا

 . ةمورلا نامزلا اذه يف ةاّمسملا يو اهب مهنكساو ةكاطنا اهامسو ةنيدم

 تلح حا هلثم رضا مل ناتوم اهلك سرفلا دالب ف ثدح همانا قوة
 وهو اذه لك [روكذملا] فسوي تام نا ىلا مادو كلذ ةلجج دالبلا

 سبح هلأ ىتح مهلا ةءاسالاو ةنهكلاو ةفقاسالا ةناهاو ريب دتلاءوسل لكم

 300١| طري دنكك مقاويكلا سيلا هيلع قاو زابالااتقنلا ةؤتش
 هب ماعف برقتيل اًنبرق هسدقي ارمخو ازبخ هل دعا دقو سيلا يف فقوف
 نونموملا ملعف [هيلجرب هسادو نابرقلل] هدنع ناك ام دديو هيلع لخدو

 رباك الا ذخاذ يبيصنلا فطلا ىشروم ىلا اوعمتجاو 1 مهعزاف كلذب

 لخدو نيكسم لجر ناك لاقو الثم هل برضو ىرسك ىلا لخدو [مهنز

 هتبع يف نسحو كلا هارف نامزلا كلم سلجم ىلا موي تاذ [ارياد]

 يتبو هلزنم ىلا ىنمو ريقفلا كلذ هذخاف ةثملا ميظع الف هههوو هبحاو

 هترخا انا ناو لبفلا مسي الو ريغص تيب باب لاقو هسفن يف ارئاح 5

 ىلا داعو هذخاف همعطا نا يل سيل كلذ عمو هعسي ال هرساب تيبلاف

 ذخاتو ىلاعت هللا هجول ىنمحرت نا ديرا الئاق هللا لسوت لعجو كالا

 فرعف 1 كيال نيبو هيب ال خبر هتلارجاع ىنال ىنم كلف

 "001 نا نحن لاقانالا دبر اذاف الاقو همالك تومتم ىئرك
 نم سومانلا هبجوي ام اولمْمتو اسورلاو انالا عمتجي ناصف: اندنع نم ف
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 لقا ناك اذ عيج لاثاو هريبدت يف نسحاو بحد [ناك رودلا ءزجو]

 هنم ترهظو . عشبللاو يسز نامز ين هركحذ مدقملا طيلختلا نم ىرج

 بتكلا رّسفو هنع ةروهشملا ةلمبلا نيناوقلا عضوو ةرهابلا ةببلا تانالا

 باتك [اضباو] انايرس ميجارتلا باتك لمعو اهحرشو ةثيدملاو ةقيتعلا

 5 ريصي نا نم عنمو انالا عجو ةعببلا سوقط بترو ةريثك صايمو ةيزعتلا
 ىرب دق ناك امل اعطاق اًمنم ةتبلا ةجوز هل تناك نم [ اتارطموا] افقسا

 ىلع انالا هبصغو نييصن نارطم اموصرب نامز يف سرفلا كللم نم

 ناجيبذا ىلا هافنف لعفب ملو ىباف ةسوجلا, هبلاط :ىرشك نا مث ٠ جاوزلا

 دوبقلاو سوبحلا يف هتاقوا رثكأ لاذ الو ه-ءوجرب سأ مث نينس عبس

 !0 موصلا نم ةيناثلا ةعملا ةلل ةريطلاب حانتساو عيسملا ةبحم يف باذعلاو

 نيتسو ةثالث ةنس يمشو ناورشونال نيرشعلاو ةيداخلا ةنسلا يف ىناراملا

 ريد هيلع ينبو ةريكحا» نفدو ايا [ناك رودلا نم وزلاو] ةنانوب ةناعامو

 | هدعب نمز يبركلا الخو رهو ةنس رشع ةتس هتسابر ةدم تناكو

 /5 ملعلا ملعت اًبيط ناكو نيش ناك اذه د اًعيئاج ىنكلا فسوي *
 اهريدب ماقاو نيبصن ىلا داع مث هنامز رثخحا كانه ماقاو مورا دالبب

 هدب ىلع ارب هببطو هرضحاف هل قضت علتعا فرطك ثلا قفتاو ةدم

 نياتبااةحنلو الا تع: اراواب حافر زهد ديس[ دا راشو ا

 ريغ نم ارسق هبترتب ناورشونا ىرسك مدقتف كرطف بدت يف ىراصنلا
 20 لمعو ريبدت نسحا نينس ةثالث ةدم ةعبلاربدو ةكرطفلا هل تدقعف راشخا
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 ربعيل داعو حيرلا نكس ناز لا يضع ناك مروح لإ ةتذاعإو ةنسلع ر

 تداع ةلجدلا طسوت انف لوالاك هجرخاف هعم ربعيل ينالوكحمالا ماقو

 دواع كلاذ دو تاعفد ثالث اذخمه ناك ثبح لا دانك جيرلا

 لصو الف ةعباد ةرم هدرط نم ىجتساف ةنيفسلا ىلا لوزنلا ىنالوكسالا

 امو وه ام ينالوكسالا "فل لا حيرلا بت مل رهتلا لطف لاق

 هتعاس نم]] هعم يشم اًنيلب ارش ىمالا هل حرشف هداقتعا امو هبهذم

 ادحترب هسا سيئر نهاك نم دمتعاو تقولاو لاخلا يف رصنتو [ةعببلا ىلا

 نكي و سدقلا حور ةبانعب تقو عرسا يف تاغللاو مولعلا رهو ملعتو

 دالب ىلا ىثمو اريبدتو املعو ايدو القعو اسدق هننادب نم هنامز ٍق

 نمو هنم اوبجمت ىتح [ةيلقعلاو ةنيدلا] مولعلا يف ءالعلا رظانو نيننانويلا 0

 - نا عبمجلا هراوتساف نيادملا ىلا مث مث نيييصن ىلا داعو هترواحمو هقذح

 رثكأ هل نعذا ىتح مهربقو سوا عم لداجو سلجو نيملاعلل اًملعم
 ميلعتلا تيب هلعو مهل يذلا ديعمل 00 رانلا توبي دحا ذخاو مهءالع

 يرجاب نارطم بوقعو رابنالا فةسا يسز نيروهشملا هذمالث ةلج نمو

 ةريخلا ملعم ياويقو يئاوزلا فقسا ليقزحو نيبصن نارطم سولوفو 5

 ديوادو درقهاش فقسا ايشربو خب | يثشومو نافلملا عوشب مارو

 سجرسو يواهزلا امونو رف فقسا نارام ا<وشو ومص نارطم

 الو ٠ مهركذب لوطن مل العلا نم نيريثكو نافلملا بوقعيو ةّرح نافلم
 خاركالا ة ةعبب يف نادلا م ميساو اكرطف نك قا ريتحا سولوف يفوت

 ةنئانوب ةياماثو نيعبراو ةعيس ةنس طفت نوريب سلال وهو مسرلا لع»



 (مون

 ن* اونكبمت لو هوطتساو] هولزعو اسورلاو انالا ممت ممتجاف هل ميقتسي

 عيمجلا راجع ماق هنوكل ضيا يسز مسا اوطقسا ن ا هطاقسا

 ا نم ةيوعألا لاطب ال

 داوس ليلق اهللاخي ةيحللا ليوط ايش ناك [بالا اذه] * سلوف *#
 5 هلمج تام الو زاوهالا فقسا قذوي نوقابدتكرا ناكو زاوهالا نم وهو

 هللا لميو همركب ىرسكم ناكو [كرطفلا الش نه ذيماسنالاب] هناكم

 يف سراف نم هكلم نم ةثلاثلا ةنسلا يف فرصنا هنا ناك كلذ ببسو

 ركسملا رئاس برشف باودلا ىلع هلمح ريثك ءاع سلوب هاقلتق ديدش ررح

1111111110 
 10 . ىراصنلا ىلع اسنر هريصتو هتافاكمو هتبحم دقتعاو زاوهالا لها نود

 باوصا [عيج] نم هب ىضرلاو هيلع رابتخالا مقوف هركذ مدقت ام ىرج ايف

 اننال نأكو مسرلا ىلع نيادلل م ميساف قرتكأ مو نافل

 ةسااسلا ةنسلا يف نيناعشلا موي حانّسماو نيرهش ماقاو 0 نوريب

 [رودلا ءزجو] ةنانوي ةياغاثو نيعيراو ةتس ةنس نئادملا ندر طرا

 15 1( هدعب نيكل الخو] بج

 تاتا ةئرق: ناد اك شاو خباعأ [ذامب نيش نايك ةدنألا »ده هلق راا»#
 ا كراع تملا ىلإ !زتاس كو فلنا نانا عل

 روبعلا دارا ه١ تاقوالا ضع يف قت و . رهام انك اسوجم [ناكوز

 ديري فسوب همسا نالو تا كاته ناكو ةنفسلا يف لزو ةلجدلا رهن يف

 20 تبه ةلجدلا طسو يف لصح اف ةنفسلا نم هجرخاو هعئمف اضيا روبعلا



 (ممز

 52 نينموملا نيب تثدح ةرجاشم لجال هذساسا رخاآتو ضعبلا نم

 ليوعتو روباسدنج نارطم بوعي عنتماو ناسن ىلا ناريزح نم عشدمبا

 ةعاج درقاف, امهدحا ةنواعم نم ناوهالا فقسا ساوفو ركشك قفقسا

 ديلاب رينافسا ةمييب ميساو عشبلبا عم ةلودلا بابرا ىماب ةفقاسالا :نم
 كلم ىلا عشيابا سما اومفرو اسورلاو ابالا قفتاف رايتخا ريغ نم ةبصافلا 5

 اكرطف نوكي نا علصي الف ةملاص ريغ هقيرطو ينالع لجر هنال سرفلا

 نيبيصن نارام ىسوكو نالبع نارطم بوعي عمتجاف مهيلا مالا ضوفف

 ناشيم فقسا ا_:>ويو ليرا نارطم سلوفو ثلبوه نارطم نيتو
 يباوزلا فقسا عوشباو هر فقل يسزو ركختت ل ليوعتو

 002 نوري نيادملا ةعبن. ىف ىسرنل اوماساو: رانالا ف_ةسا دوادو 0

 ةفقاسا امهالك اماساو هلثم رجي مل ام تاموصخلاو طيلختلا نم ىرجو

 00000 دانا تو نيعتم ةسي, لك يف اصب ثحابلا ف
 . ةتسبر دعا ىتارمتدم تناكو ىبر باه نارا اذه

 اليشل هتنبا جوزو نيادملا لها نم ابييط [ناك اذه] 6 عشبلا **

 هيلعو ةعاج همم ممتجاف هدعب اكرام نوك نا الش ىصوا دق 0

 نم ةعاجو ورم نارطم دواد هماسا [ىبلغتلاو تارجاشملا دعب]و ةعاج

 يه ىتلا خاوكحالا ةعببب ماسالا نع اولعو ريئافسا ةعبب يف ةنقاسالا

 ثيعارملا ىلا يبسزو وه ميسي راصو ةكلمملاب ىوقتو ذيماسالا ناكم

 ناسيسق ةعبب لك يفو نافقسا ثيعارم لك يف لصحن هدرفب دحاو لك
 صصالا نا عشيلا نظ تام الف يسز تام انا لا اذه ىلع صالا ىرجو 0



 (مما/

 هتلق ام قيدصت كلل محي مل ناو مداونب اذكه هيلع تنان امم لضفا

 مث اشحالا ةللث يف لصحت ءام ةفطن نم هناو ناسنالا قلخ ادتبا يف رك

 ةماأت ةروصب رهشا ةعست دعب جرخيو اضعاو قورعو ماظع هل ريصي

 نسحتساف ٠ ةروصلا هذهب ىلبلا دعب ماسجالا دوعو ةمايقلاو هللا ةردقب

 5 احرف ارورسم هدنع نم جرخو هدم هعمس ام سرفلا كلم فساماز

 حانتساو نينس ةسم هتسابر [ةدم] تناكو ٠ يابابل رومالا تماقتساو

 الخنو] مدس زؤذلا ءزييواةنازب ةلطاففو رفض ةسيرادتتلل لالا
 0 هدع يسركلا

 بجت هبفو نيادملا لها نم اًملاع ايش ناك [بالا اذه] ء اليش *

 !0 هركذ يتالا شيلا ةئبا ةثا ماو كو ةاززخا ل نكون نيك دا

 ذايقل رشع ةسداسلا ةنسلا يف ريتخاو يابابل انوقابدنكرا ناكو تنتامو

 ةءائاثو رشع ةتس ةنس ىطفن نوريب ه_دعو نيادملا ميساو سرفلا كلم

 فقسا قزوي لجال همركم ذابق ناكو [. . دداي ناكر ودلا ءزجو] ةننانوب

 ىراصنلا ناكو ٠ ابب تناك ةبعص ةلع نم هتنبا أرباو هاربا هنال زاوهالا

 5 .يعداربلا بوقعي ناك همايا يفو عببلا ةرامع نم نينكمتم نينكاس همانا يف

 هدلو ىلوو ةّئس نيسراو نيَثئا تناك هكلم ةدمو ذانق تام هماناا فو

 ةنانوي] ةيافاثو نيثالثو ةعيرا ةنس الش حانتساو . ناورشؤا ىرسك
 ةنس رشع ةناث هتسابر ةدم تناكو نادملا نفدو [ ا رودلا ءزجو

 :[ ه0 رفق اا هده كا دكا
 ةةراتخالا هلع عقوو زاوهالا نم الع اتاك ناك [اذه] ** يسز
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 ىابابل ةكرطفلا نا يدان فتاه توص اوعمس نوأصي مه انيبو هثعب
 رصاو مهيلع عتتماف هرابتخا ىلع نينموملاو انالا عمتجاف ٠ لضافلا يشل

 كلذو رضخا نوريب سبال وهو ارق هوماساو ارسق هوذخاف عانتمالا ىلع

 ةنازوب ةيافاثو ةعست ةنس يمهو سرفلا كلم فسامازل ةعبارلا ةنسلا يف
 ايفان لمعو انالا عمج ميسا ام دعب نمو . بكد رودلا نم ءزطلاو ة

 جوزتب نا ماو قاقاو اموصربو يوباب نيب تناك يتلا مورخلا لطباو

 | ١ نإ] ةبشاشلاو ,ناسقلا [نم دحا نوكيالو] ةعببلا مدخ ىئاس

 هلو سومانلا سماك الج ارهاظ ةدحاو ةارصا مهنم دحاو لكل نوكيو

 ٠ ةيطخلا يف عوقولا نم هسفن ظفحيل ملاعلا نيب وهو ةجوز ريغب نوكحي
 وهو ركشك لها نم وهو ريكلا ماهاربا رام سيدقلا ناك همأيا يفو

 يناثلا نيرشل رهش يف مهكرطف قيلاطلا دنع ىلا انالا عمتجي نا سما [يذلا
 لكلا جاتجي امو ةعبلا روما يف رظنلل ةدحاو ةرم نينس عبرا لك

 يوّسم مم هيلا لخد دقو اموي سرفلا كلم فساماز اال لتعم

 ماظع نومركحت اذالف بارتلاو ةفيملا ىلا كدت ماسجالا هل لاقو هتبارق

 5 ملمت نحن لاقف نيد لدم رانلا يف امنوحرطت الو اهنومظعتو كانوم 15

 اتدوع دقتعن انكحالو بارتلاو ليلا ىلا ريصتو لطبت سانلا ماسجا

 نا اننيد بتك نم انلع اذكهو هيلع تناك امم نسحا ءاهبو نسحب

 نيتبام ريغ نوريصيو نيع ةفرط يف مهاك سانلا ثعبنتو موقت داسجالا
 ةّبح نا كو نحن موقن اذح [يح] تاومالا نيب نم جسما ماق و
 رهظتو عرفت مث اهنسحأو امسج] بهذيو ضنالا يف توت ةطخلا



 سمر

 يوبا, ةبارق وهو اضاف اًريخ اًنِيَش ناك [بالا اذه] < قاقا *

 ناادملاب اً ينعا انافلم هلعحو هاعدتسا اكرطف يوباب راص انو اهزلان ناكو

 نوريب سال وهو نيادملاب ميساأو هلع راتخالا قوز يوباب دهشتسا الو

 الع مواقو ريبدت نسحا ريدو ةينانوي ةباعيسو نيعستو ةتس ةنس رضخا

 ةزوريف داراو . نامزلا نم ةدم هوسبحو هوذاف مهنيد يف مهرظانو سوجما

 ةنداهملاو علا صا يف مورا كلم نوئيز باوج دري نا سرفلا كلم

 ارهام اًملاع ناك هنال ردقلا ةللج اباده هعمو كرطفلا قاقا لسراف

 هلاسو لوبق نسحا هلبق مورلا كلم نونيز دنع رضح [انو] ادكتم

 هنف فشك ةنامالا لعاب لكلا مهافن ناك ئذلا :ةفقاشإلا! درا للا

 !0 موصلا يف رخا ىمايم ةنالث لمعو عسلاب ادحاو ارهوج دقتعي نم دوع

 تام همانا ينو . ةيريخلاو اكذلاب سرفلاو مورلا هل دهشو | ةالصلاو]

 نارطم عشيملاو نافمملا يتسن رام ناك همادا يو نيببصن نارطم امور

 + فلس ةحللو ب<# 58 عمده يف ةنايرسلا اوداز هنامز فو نيبصن

 ةريللاب نفدو وم [رودلا ازجاو] ةنانوي ةيافاثو ةعبس ةنس قاقا حانتساو

 15 . ةنس هدعب يسركلا الخو ةنس رشع دحا هتسابر ةده تناكو

 نسح ايقت [اريبخ] اًريخ اًريبك اخيش ناك [بالا اذه] * يباب **
 رايتخالل ابالا عمتجا امو . دالواو ةأرما هلو نيادملا لها نم ةنايدلاو هنامالا

 ةبترملا ديري نملكر اصو نيمم ٍدحاو رايتخا ىلع اًضعب مهضعب قفاوي م
 ىلع قافتالا قو كلذ دنف ٠ اورض ىتح مهنيب مالكلا كاطو طع

 20 ةياعر ىلع راتخي نم ميقي نا سما نم اوبلطي ناو ٍدحاو بلقب ةالصلا لمع



 مو

 ةبآلاب تاومالا نيب نم هماقا هتوسان لكعب دحتلا هتوهال رهوجو

 صلخلا لوق ميلعتاا اذه ةحصب دهاشلاو . فصوت ال ىتلا ةردقلاو ةبجلا

 تبثاو مايا ةثالث ىلا همقا ناو لكمملا اذه اوضقتا لاق ثمح هسفن نع

 ىلا هب راشاو كلذ لاق امنا هنا الئاق هرسف ذا لالا هققحو كلذ

 ةيدرلا ايشالاب ينبسيو رارقالا اذه لجال ينضغبي نم لكف . هدسج لكيه

 ناب مسي الو ينبحي ال ةتلا هناذ هرجزتو هخيوت ال هسفنو ىاترثال ناك ناذ

 قلا نع ليما الو هب ىلابا ال يناف اًريخ ىلع لوقيو خاص ينع ىنش

 بعص اذه همالك نم اموصرب غرف اف . انيب 5 هللا ةلادع ناب يملعل

 بتاو هرظاني وا هيواخي نا ردق نم مهش نكي و نيرضاملا رثكا ىلع

 مالكلا هراضحتساو هتحيرق ةد>و هنماهشو هتنطف نم ابجعتم ىتبو كلملا 0

 هدهع ذخاو هب فطلت هنا مث فوخ ميدقت ريغ نم هتراسجو ةعرسب

 نم داعو امام سرفلل ةمخاتملا هدالب نعو حصان هل توكلنا هفلحتساو

 زوريف ىلا لصو اهلف . ةليزملا اناطعلاو ةلسإلا فحتلا, امركم هدنع

 ناك هنا [يوباب ىلع ىرج يذلا] ممسو اموصرب [يا سرفلا كلم
 ا كسي كلا ولا لخدو عربا [بيطلا] ليئازجدي قعدت

 مادق باتكلا باطو ابذكوا ناك اًقدص [يوباب باتكل هلقن ن] ليئاربج

 1 ةللإ كلت نم هقّرع هنا, لاقوب باتكلا لئاربج كتاف اةأرقل كلملا

 ا 1 5ك قولاهل لاقوياموضو يك يدرأا مالكلا نم هيف ناك ام

 لوطي ايشا كلذ لجال يرجو هب تلباقو باتكلا تظفلل تاق اهف

 ٠ ءامدلا اهف قيرا ليئاربج بهذم لهاو اموصرب نيب اهحرش



 0م

 ءارذعلا ميرم ةرهاطلا ةديسلا نم الماك اًءوسان هل ذخاو انصالخ لجا

 ةداهعك"ادبعلا هنبش نبال وهاذا: حلالا ّيفدذؤتوا ةواذإل1/ةطوؤا نم

 ىنام لوقك ادرجيو اغراف ناك هبشلا كلذ نا لوقاالو لوسرلا سوف

 هل ذخا ىققملا هلالا نا لوقا لب نانغطلا ىملعم نم اهريغو نونق صو

 5 هخلادلال ادم رس اداحتا ىري يذلا ىريال يذل كلذ دحتاو ةققللاب ناسنا

 ةظوفحلا اهمزاولو نيرهوجلا اي نم كلذو لاصفنا هءاع قرط الو قارتفا

 لوقك لوقا الو ةردقلاو ناطاسلاو ةمظعلاو صخشلا يف دحاو وهو هف

 لا_تسا هللا نبا دحولا نا طالتخالاو لالتخالا يف نرومخلا ةقطارملا

 بالل يواسم وهو توملا معط قاذو ماتو اناسنا راسو هتوهال رهوجب

 10 سدقلا حورو بالا هيزنت يف هدقتعا ام عيمج نا لوقا لب سدقلا حورأو

 اضا ةكلفاو جيسلا عوشبإ انصاخمو اندس توهال يف هدقتعا كلذ نم

 هزيجا الو يلزالا ىلع توملا لوخدو مالالا عوقو قلطا الو نينموملل

 لقاع اهارب الو ةّبلا اهدوجو نكميال يتلا تاعنتمملا نم كلذ عبمج نال

 ةهلا مهمانصا اومسو طقق همسا ارك ةضاعمةازغ مهدعبل ءافنللا نال

 !ةالل اهنا ةاحلا ةعدعلا روصلا يف اودقتعا ىتح اه>دم يف اولاغتو اهودبعو

 ينبسو ينضغب دق اذه لجالو . ةوبللا ديفم ىلع توملا زوجا 5

 0ك مه اهو نيدشار ريغلاو نيهياتلا نم مورلا دالب يف نم عيجج

 ارتقالا ىلع قفاوا ملو قفارا مل ينوكل يدر يش لكب ىلع نولوقتيو ينوبلث
 ماتو اة او لاكن ييسللا توهال يف عظفلا ليتل عينشلا

 انعم هذخا يذلا يرشبلا رهو_كلاب توملاو بيلصلا ةبشخ ىلع تامو
2 
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 يتلا مانالا كلت يفو .نوئز هدعب كلمو مورلا كام نووال تام يوبان

 اموصرب ىلا هببتاكم سرفلا كلم زوريف ريص دهشتساو يوب اهف ضبق

 لمعو ةنداهملا ديدجت لجلال مورلا كلم نوئيز.ىلا اهب ىضمي نا هرمايو

 هيلا لصو الف كلملا نوني ىلا اهب راسو بتكلا اموصرب ذخاذ نصها

 نمو هب فطاتو هنم هبرقو همركاو لوبق نسحا هيلع لبقاو هلبق هدهاشو 5
 نسحو لاما نم هيلع تنا ام ىنغلب دق ناك هل لاق امانا ةسناوملا دعب

 قل كلم كلذ ينيجتاف م ركلاو ايش ملعلا عم هجولا ةراضنو ةماقلا

 هللا عمج دق نالاو كرصبا نا بحا تزتكو ددلاوا خخ ممتجت اق هذه

 اد كدا ام يقر نأ -ىقأ دقو رثكاو تعمس الئم كتأرو اننبب

 الف .ال ما ةص ىع له 0 كنع ةعومسملا ليواقالا ملعال ةنامالا !0

 رضا ا ركعو اكاق نضمن مورلا كلم تونز نم كلذ اموضر عمس

 اما ننانلا مآعاو اذكه انا 5 هس اذه ام لاقو هل اعدو كلملل

 ادتبا الب اَلزا اًيدق اًدحاو ايلا ادحاو ارهوج سدقلا حورلاو نئالاو بالا

 لولعم لك ةلع وهو ملاوعلاو نامزالا نع ايلاعتم ءاهتثا الب ايدمرس قا
 ةفونملا ةلالضلطبدو ّلحخي هدحو لوقلا اذهوىري ال امو ىر# الكق لاخو 5

 اهنايذهو ةطو.سرمحلا ساوسوو اهناتهو ةيدوهيلا تال_اعتو اهنانغطو

 دسج ريبدت سا يف ماعتلا ركحذ يئاسلا مظعملا رارقالا اذهب لصواو

 دحولا نا ةلاص ةنب عمسل نأ بحا نم لكل لوقاو انهالاو انير يسلا

 يلاعتملا ةيلزالا تاذلا يف سدقلا حورللو بالل يواسملا ةملكلا هللا هللا نبا

 نع ءاج هجوالا نم هجوب توملاو مالالا لوبق نعو ةلاحتسالاو رييغتلا نع



 سر

 هنلا ناططاو نيبصصن نارطم اموصربب ةبانعلا ريثك سرفلا كلم [ذوريف]

 ضوفو هتماقو هلكش نسحو هتعاجتو هلع نم ىار أل هنم هيرقو هيحاو

 همزلاو مورلا دالبل ةمخاتملا نادلبلا نم اهيلب امو نييبصن ىلع كحل هللا

 قرطلا قرافم ىلع ريطاون هل نوكي نا ىلا رطضاف اهظفحو اهريبدت
 5 كرطفلا يوباب باتك لماح زاتجا مانالا كلت ينو . دالبلا ظفل رباعملاو

 ان طا ناك عيج فراف هضبق مارو هلاح نكتتسان ريظارملا تا

 ةئيصنلا ةهج ىلع زوريف ىلا هذفناذ همتخي اموصرب ىلا باتكلا لمحن هسفن

 ىلا هعفدف اننايرس هدجوف هحتفو كلملا ىلا باتكلا لصو الو هحتمن لو

 بجوت تاك هدنع نم دازو مالكا ضعب لدبو هأرقف هبيط ليئاربج
 ؛0 ةكلمملا بحاص لونقيو سرفلا كلم نم وكشي هنا اهنم هبتاك لع طخحلا

 [بضغو] زوريف جرا كلذ دنعف [كلذ لكاش اهو ةتزمللا]] ةزجللا

 كتفلاخغ لبق نم كلتق بجو دق ناك هل لاقو [هيلا] يوباب رضحاو

 تاق ام تاقو تبتك نا ىلا ةحماسملا كب تذا ىتح كتحاسو يرسا

 أم عيمجج كل ترفغ اسسوج ريصتو هيلع تنا ام نع عجن تنك نا نالاو

 15 لقتتا نا هللا ذاعم هل لاقق [كناش تمعفرو ]| كماركا يف تدزو كنم ادب

 دنعف] . ماودلا| و اقبلا] ةوبخب انفلا ةوبح يرتشا الو مالظلا ىلا امضلا نم

 نا ىلا نيادملا جراخ بلصف متانللا اهيف يتلا هعبصاب هبلصب سما [كلذ

 نيعستو نينثا ةنس] اهب هونفدو هدسج ةريخلا [نينموم] موق ذخاو تام

 تناكو ادهشلا مم هوسا هو [ واو ةريادلا نم وزطاو ةشانوب ةبأعبسو

 20 مايا يفو .نيتس ثالث هدعب ىسركلا الخو] ةنس رشع ةسمخ هتسابر ةدم



 بك.

 ريدلا ىلا هعم ىذمث ىنقرودب ادبع رام ريد نم بهارلا اكو رصتتي نإ

 ةكرطفلا ريتخا ىّتح هرما ىلعوزربف ملعلا بلط يفهسفن نكو كاهاديعاو

 ةناعبسو نيعبسو ةعيس ةنس رضخا نوريي سبال [وهأو نادملاب ميساو

 ةنيدلا رومالا ربدو صرحو .اهح نينسلا ةرياد نم رودلا ؤزجو ةنانوي

 لصاو بيا سرفلا كلل ناكو ءالعاص اريبدت ةتطورعم سة

 نهنيب عجو اسن ةدع [هل] ذخا دق ناكو يراهغسلا لياربج هل لاقي هدنع
 اللول ويتميدل ازاي نان ةنلع محو هخيوو بالا اذه هيلع ركلاف

 همرحاف لفي ملف قابلا فرصيو ليجثنالا يف ام بجومب اهب كسسمتو
 هف ثكت[و هدصقت] راصو اًودع هذختاف نابرقلا نمو ةعنبلا نم هعنمو

 كلذ هنكما اف هتعرو هتقاسا نيبو هنيب يمرلا مارو هباكصاو كلملا دنع 0

 لخدي نا هفت ىلع رب لو هن امصع للع م ادو مهبلع همالك لخد الو

 ىار لها نم. ماوقا هيلا باجو ةطلم يحاون ىلا لسراف هتعاط تحت

 [هدشو مهرمأ ىوقو] لاملاو هال مهيلا مفدو سروقسويدو يني وا

 هلافج بهذلا اذه ددجو ةعب هل لمعو سانلا نم لبق مهلا لسمو

 نم هعنمو هدناعف رصتتو اسوجم ناك ُهلرطفلا يوباب نا زوريف ىلا لقنو 5

 انك ةالاط به دتع عجج دق ناكو هفلاخو ماساف مهريغو ةفقاسا ميسي نا

 ىرجو نينش عبس سلا يف هامراو هبذعو هبرضو هدّقو .هنم عيمبجلا ذخاف

 بتك هنا مث هحرش لوطي ام هوركلاو ىذالا نم هببسب ىراصتالا ىلع

 [سرفلا] كللم نم هباصا ام هيف وكشي اباتك مورلا كلم نوؤال ىلا

 ناكو [ةنانو] ةباعبسو نيعسو نينثا ةنس [اًرس] هذفناو همتخب همتخو
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 لحمو اًنسح اريبدت ريدو 4 ل عجدو مب عاطنا ىتح هولاسو

 رئاس ىلا اهب بتكو ةيعرشلا ماك>الاو نيدلا دديشت يف ةديفم نيناوق

 ةندم يف ممجلا لعو مورلا ىلع ناقرم كلم همايا ينو] . نادلبلا

 رظ همايا ينو [74* ةنس هتبثو ةكحللا ىهذم أشناو ةنوديقاخ

 5 لايللا ىلع نم مهسوفت اوقلاو ناريطلاب دوهيلا دعوا يذلا يدوهلا ىسوم
 قاقشلا مقو همايا يو .رصنتو دمتعا مهنم ملس نمو اوقنتخاف رحبلا لل

 ةير كسلا كرطف سولروق نيبو ةننطنطسقلا كرطف شيدوطب نيب

 نوشف رام سيدقلاو دهاشلا يركشكلا انحوي رام سيدقلا رهظ همادا يفو

 [ريغصلا] سيسادات يفوتو [ ةنانوب] نيثالثو نينثاو ةباعبس ةنس يف ناولجب

 10 هدع كلمو روباش نبا درجدزي نبا زوريف تام همأنا فو . مورلا كلم

 ف ةنانوي ةنأعبسو نيعبسو ةنث ةنس عوشيا داد حانتساو ٠ درحدزي هدلو

 ةيس نوتات ناب هتسارير هدم 6 ةريخلاب نفدو جركط ةصح

 «[تلاو هل يسركلا الخو]

 نع صملا ريثك اًقوسلف اًميهف ناك [بالا] اذه 36 يوباب *

 !ةرهن ىلع لتلاب فرعت ةبرق نم ايسوجم افنح لبق نم ناكو بهاذملا
 ةئر مودهو ناقل هيلع بهار ىقتلا هلا ناك هرصنت ببسو رصرص

 ةعيرش ناو ينارصن هنا هل ركذف هيز ىنعم يف هل لاقو هرازتساف

 هسل ناو قابلا رخالا ملاعلا انتقاو يفافلا ماعلا اذه حارطاب رمات ىراصنلا

 هدوعضو هريئادتو جيسلا [دشلا | يجن هفّرعو كلذل الط ىلا اذهل

 980 بحاو [ىهبلق يف عقوف] ةرخالا يف ميعنلا لين نم هب دعوا امو امسلا لا



 ىدذ

 همأبا ينو سيروطسن ناك همايا ينو . سرافب تامو هقلطاف هما يف هولاس

 نيرشع عباس ةعملا موب مطقملا .بوقعي رام ذهشتماو نار لها رطت

 تام همايا يفو .٠ ةنانوب ةناعبسو نيثالثو ةثالث ةنس ىناثلا نيرشن نم

 ٠ ةنس نيرشعو نيننا كل دم تناكو درحدزي

 بحاص دنع هجو هل ناكو نورزاك فقسا ناك اذه 6 تخبارق *«
 هنوامف هلق ىلا برقتو همداختي تناكواةعدزلا قاد نوح مارهب نكح

 هنا اهتلج نم عاشا هل نمض هال اكرطف هلعج ىلع رهقلاب انالا مزلاو

 00 هرماساف.كلذب ىراصتلا نلاطبو ءسوجلا :ةّئس ةعبلاب لمعت

 اوناعتساو نيادملا اسورو نونموملاو بالا ممتجاو لوبقم ريغ ةريسي ةديدم
 . هنم هللا حاراو هتنيدم ىلا هوفنو هوطقساو هتلازا يف ارزولاو كلملاب 0

 عمتجا الو ًالضاف اًريخ يشتم ناك [بالا] اذه 3 عوسياداد **

 ليو فرعي مارغب ناكو بالا اذه اوراتخا تخبارق لزعل اسورلاو انالا

 دالبلا دودح هريبدت نسحب :ظفح دق ناك هنال هلا لميو سوط فقسا

 هيلا مدقتق سراف ضرا مملوخدو ادعالا قرطت نم ناسارخو سوط يف
 مسا ىلع نيادملاب ميساف اكرطف هريصتي نذاف عوشياداد صا يف هلاسو 5

 ةصحلاو ةننانوب ةباعبسو نيعيراو ىدحا ةنس يدرو نوريب اسال ناكو

 مقتا ةدم دعب مث . درجدزي نبا مارهب كلل ةعيارلا ةنسلا يف كلذو زدكبي

 يف مورلا كلم سيسادات لوسر ءاج الف . عجوم برض دعب هسحو هيلع
 ىلع ّرصاو ةكرطفلا نم ىفعتسا هنا مث هلجال هقلطا ةنداهملاو ملصلا لمع

 هب اوفطاتو اسورلاو انالا هيلا ممتجاو ثوبيقلا ريد ين ثكمو كلذ
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 هذفنا هتسابر نم ةثلاثلا ةنسلا يفو . ةويلا رفس يف مهعم همسا اوبتكو

 هلاسو مورلا كلم هب رشف . هتلاسر نع باول مورلا كلم ىلا درجدزي

 عجدو لوبقلا ةياغ هلع لبقاو هتناما نسحتساف هدنع امب هباجاف ةنامالا نع

 نا هللا لاسو نادملا ةعبب انب ددج يذلا وهو ردقلا ةيلاع ةريثك اادهب

 5 نيثالثو ةعست ةنس حانتساو ىراصتلا يف ًاهوركم ىري نا لبق هضبق

 ةسمخ هتسابر ةدم تناكو نئادملا نفدو اهح ةصخلاو ةننانوي ةناعبسو

 مدهب درجدزي ما هتافو دعب نمو ٠ [نيتنس هدعب ىسركلا الخو] نينس
 ميظع قلخ مهنم لتقو هنم ميظع 1 مهقلسو مهيفنو ىراصنلا 3

 كرح ىذلا ببسلاو .٠ الضاف املاع ناكو زاوهالا فقسا ادع رام لق

 10 ران( مده زاوهالا ةندم يف عشوه هل لاقب سق نا كلذل درجدزي

 غل الف رانلا نيربدمو ماوقلاب نوذأت ىراصنلا ناكو ةعسلا رواج ناك

 صاو هيلع كلذ ظاغ رانلا ًافطاؤ سرفلا ةدابع تبب مده هنا كللملا

 ةنامرا لماع قاحسا هلاس نا ىلا كلذ ىلع مالا يقتبو ٠ عيبلا بارخب

 ىراصنلا نع ففخي نا ه_تعاط يف ضرالا لوخد ببس ناك يذلا

 0 . مهنع فكلاب ىماف
 هلو سراف نارطم ناكو ةسرافلاو ةينابرسلاب اماع ناك اذه 3 انعم ١

 كيد اسي مح اكرطف هريبصت انالا مزلاو هراتخاف درجدزي دنع مدقت

 ةنراطملا رضحا ىلسراو سراف ىلا هنفثو هبا قيرختب ماو هيلع طخ

 الو . اًنطاب الو اًرهاظ ال اكرطف انعم ىعتدي ال نا دهعلا مهيلع ذخاو ةفقاسالاو

 مث هس صاف كانه ةععرلا ريدي هنا درحدزي ىلا لصو سراف ىلا ىذم
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 اولَذ نيذلا ادهشلا روبق نع لاس اهاجال هجون ينلا رومالا رثصاو سراف

 مهصصق بتكو مهنم دحاو لك لق ببس يلبو دوباش ماي يف ةداهشلا
 ميظع هاي هدنع ىلغحو لاقت هءلع فقو ام هفرعف درجدزي ىلا داعو

 هف نودي تيب لك اومرحي نا انالا ماو هتعر ريبدت يف هدب طسبو
 اوناك ةينانلاو ةينوبقرملا نم موق نال [هتالاو] سوجحلا رحم مولع نم أيش

 نذلا :ادهشلا راخا هيف تبثا ااتك لمعو سانلا نيب اولخدو اوركتت دق

 ىمسملا ه_ةيرات يف 3 نبا لاناد اضيا اهتثا دقو نرش أو ديدتسا

 ميرا هتسابر ةاذم" تناك" هباز "دنع رام عفشنالعو يقيطسسالقا

 ىلع ريغصلا سيسادات كلام همانا ينو . نيادملاب نفدو حانتساو نينس

 تاكل يسركلا الخو] ةنانوب ةباعبسو نيثالثو ةثالث ةنس يف مورلا 0

 [<بدد .ةصللا .تناك ةّكلان :ةنسؤ. ةدحاو:ةنلل

 0036 ةلوس للق هتحل ف ايش ناك بالا اذه . * اهالاهي

 ميساو درجدزيل رشع ةسداسلا ةنشلا يف ةكرافل ريحا .دعلاو لصفلا

 ةناتوي ةناعبسو نيثالثو ةعبرا ةنس رمحا .نوريب سبال [وهو] نيادلا
 عسا !انوزاَمو دم نارطم قاقا لصو ةمأنا يفو .[ جم ةصلساو [5

 هنأ ناكو سرفلا كلم درجدزي ىلا مورلا كلم سسادات ةلاسرب نيقرافاسم

 هتالصي نيعتسيل هللا اهالابهي بلطو ذفناف توملا ىلع فرشا دقو ًاضيرم

 انورمو قاقا اهالابهي عم ارضاح ناكو تامو هنبا ًافطنا هنلا هلوخد عمو

 هرط عقتراذ شاعو يبصلا ىلا ٌحورلا تداعف ىلصو بالا اذه مدقتف

 نيدوكذملا نيفقسالا نيع يف مظعو هبس ىراصنلا نع رولا لازو



)86( 

 ثو اورام فتسالا اذه مهعم ممتجا ةنطنطسقلا» اققسا نوسحخو

 مهداقتعا ةىصو ةقراشملا لئاضف نم ىارو دهاش ام عبمج مهفرعو مهيدل

 اياليلاو دئادشلا ىلع مهربصو مهنابهر دهزو مهرطاخ ةمالسو مهتبحو

 نم يشب سيئدتلا نم اهتمالسو دحاو يار ىلع مهتاثو مهعبب بيزو

 5 تكلا يناعم ىلا فورصم دابتجالاو ممماتها عبمج ناو ةدسافلا ءارالا ش

 صلوف لئاسرو لسرلا صصقو سدقملا ؛هنالا اصوصخو ةسهلالا

 ةكبالملاك قرشملا ىراصت تدجو ىينا لاقو هحورشو كلذ ريسفتو

 قاحا حانتساو . ةفعلاو عضاوتلاو ةبحلاو ملعلا اوزاح دق مهنأل نينامسملا

 ةنانوي ةباعبسو نيرشعو ةناع ةنس يو درجدزيل رشع ةناثلا ةنسلا يف

 10 ىدحا هعتسابر ةدم تناكو نيادملا يف نفدو 2 ايايح ةقكبا

 ادبع رام رع نم اهالاابو بهذلا مف انحوب ناك هماا يفو . ةنسر شع

 ةمايا ايقوا.ةدحلوا ةنش/ قاتل دمت نم ىيكلزداخو] تاكا

 . ةينازو لك يشن [ينشلا سويس دا نا
 ذل وهو ينقرود نم ةحللا رودم ايش ناك [تالا] ا

 ؛ةريبدت هيلا ضوفو هريد ىلع ًاسئر هلعج دق ناكو سدقلا ادبع رام

 ميلا ىلع ميساو رايتخالا باحصا عمتجا قاحسا يفوت الو هيف نينالوكسالا

 ةيئانوي ةباعبسو نيرشعو ةعست ةنس رمحا نوريب سبال وهو نيادملا
 ةدم دعبو هبلا لامو درجدزي هبحاو [ دوطب باسملا ةرئاد نم اهتصحو]

 نيبو هنب تثدح رومال هل تناك ةمهم يف سراف ىلا هذفنا هدلقت نم

 20 ىلا بالا اذه لصو الو اهلاعاو سرافل دلقتملا هخا روباش نبا روهيب
4 2 
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 ام لدعلاو حلا نم :سيلو اسيئر كلعجو هتقيخ ىلع كيدي طسبو
 رثكأ ناو لتقلاو بهنلاو ملظلا نم كتكلم يف ىراصنلا ىلع يرجي

 نم هنوذخاي ايف ةبغر كباحصا هلعفي اناو كلع ريغ نع يرجي كلذ
 اذا مهنال كل سانلا ضغبو هللا طخ بالتجا مم كلذ يفو ميلاوما

 موقلا ءالوه فرص ولو هوهظعتساو هو كلا ميلاثما قلب ام ىلع اوفقو ة

 دعب كلاسنو اظحا دوجا ناك ةكلمملا حالصاو ادهلالا دصق ىلا مهمارتها

 انب قالطاو مهنع تنعلاو ىذالا لاذاو ىراصنلا ىلا ناسحالا اذه
 ىلا لصو الف . فقسالا اثورام عم باتكحلا اذه ذفناو .. عببلا

 هباجاو هب رسو حرفف باتكلا هيلع ضرعا هتلع نم هارباو هلاعو درجدزي
 لازو ىراصتلا لع نوكسلا لهتشاو هلاس ام لمعو اءاده هل ذفناو هنع 0

 يف ةديفم اًننناوق لمعي نا كرطفلا قاحا رام بحاو . هيف اوناك ام مهنع

 رضحاو نادلبلا يف هل يذلا انالا هلا لسراف ةينيدلا ماكحالاو ضتارفلا

 5و درعدو كلل رشع ةيداخلا ةنسلا يف انارطمو دم نيعيرا مهن

 قافتاب قاحسا لمعو رضاح مهمم انورامو دالبملا دبع موي مهعاتجا

 نسحو قرشملاب ةعببلا زيبدت يق هيلا جاتحي امم انوناق نيرشعو نينثا عيبجلا ؛

 اهيتك يتلا نيناوقلا مهبدل دروا هنا مث هبوصتساو اثورم نيع يف كلذ

 ةيقن م يف اهوبتكتسا بيتاكم هلاورضحا كلذ دنف ًأاعمجج نويبرغملا انالا

 نم دجو ام عمج كدا ضيا اثورامو ممجلا يف مهعم مهروضح تقو

 نينانويلا دنغ ةدوجوم تسيل ىتلا ةقراشملا انالا دنع ريسافتلاو نيئاوقلا
 ةيأملا ممجي ناك الو هم ذخاو ادهشلا ماظع زم نينكأ يش هوم عمجو 20
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 اصرصقت ةبارق قاحسا راتخاف هلا الا اوماسف كلذ نم دب ال لاقق كلذ

 ملسو ةفقاسالاو ةنراطملا رضحت اكرطف هماساو يهحضنبلا نوريب هسلاو

 افنلا نم انوكس هتيعرل هللا بهو ا لاقو هتيالق يف سلجو ريبدتلا هيلا

 مهروماب موقي ةوق هيف نوكي نم ىلا مهريبدت درب نا بجي نحناو ايالبلاو
 5 يو درجدزيل ةثلاثلا ةنسلا يف اموبق حانتساو . ضوهنلا ىح اهب ضهنو

 تناكو نيادملا, نفدو جزكم ةصحلاو [ةنانوي] ةباعبسو رشع ةعست ةنس

 اكلم ناك يذلا سويناسرا رام ناك همايا ينو . نينس عبرا هتساير ةدم

 مة ةعادلا ةوصلل الط همكم كر راد نيعبرا

 امزالم اممحر ًالضاف اًملاع اريخ ايش ناك بالا اذه دبع قاححا ع

 10 . مايق نسحا هتبعر روما مياقو تازيعلاو فاجعلا ةلعاف ةالصلاو موصلا

 هجالع سيفلا ابطا ىبعا ضرم سرفلا كلم درجدزيل ضرع دق ناكو

 مهنم فلخت نمو روباش مايا يف مهنم ريثك لتق دق ىراصنلا اًبطا ناكو
 اثورم هلا لسراف اًقذاح اييبط هنم بالطب مورلا كلم ىلا لسراف . بره

 لمعو هللا ةفاخي اروهشمو اًقذاح اييبطو ًالضاف املاع نيقرفام فقسا

 15 دالب يف يراصنلا قحنب ام مورأا كلم سذاقرا لصتا دق ناكو ريخلا

 ليبس هل نكي لو همتاو كلذ هنزحاف لتقلاو ىفنلاو باذعلا نم سرفلا

 لوق 1 للا تح ةصرف 5 دجوف يشب مهتناعا ل

 سمعا انيلا در امنا انسفنا حالص رثونل كللملا انبطعب مل لجو رع هللا نا هبف

 ناو هقاقحتسا نسحلا يناكنو مالا عمقتو اوتسالاب اهريدتل ةيعرلا

 ه0 ايندلا ةكلمم نم ةميظع ةيبطع كاطعا دقف هل دولا نع الداع تنك
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 رودم ريبكح ايش ناك بالا اذه [لكولا هريسفتو] #* اموق 6
 )و يبركاا الخ اصرمق ةافو دعب نمو ندبلا فيعض اجداس ةيحلا

 داهطضالاو عزفلا» فوألا ةدش نم اكرطف ريصي نا هسفن دحا طع

 نا ذوي ال [نينموملاو انالا طسو يف] الباق يتلا بالا اذه ىدانف
 را جيسلا 0 يقتأد هسفن اصمت انم دحاو لك لفاشتي] 5

 انا الاو كلذل هسفن يلععي نم دجوي مل ناف اهروما يف رظنبو اهدهاعتي

 توما نا ىل ريخو يصآخم جيسملا ةبعر ضوع يسفن يدفا نأ تعسر

 نوريب هلعو نادملا اكرطف ميساو ريتخاف ٠ ايندلا يف شعا نا نم هتبحم يف

 ةياعبسو رشع ةسخخ ةنس يمهو مارهيل ةرشاعلا ةنسلا يف كلذو يش

 ىلا 00 نيكو هفعض ردق ىلع رومالا ربدو [ جيم باسحلا ا ةننانوي 0

 كل» [سونذاقرا] ىلا هنم لسرلا تاونو مثالا درجدزي كلملا دلقت نا

 سالا لاوحا تملصتاو اهني عصلا راصو هيلا.مورلا كلم نمو مورلا

 ريثكح مجو هتفقاساو هتتراطم رضحاف امويَق لسرا كلذ دنعف . نمالا

 ملصا نك مل ينا يدالواو يتوخا اي نولمح لاقو مهنيب ماقو نينموملا نم
 يسن تلذب ىنكحل ياداطخ ةرثكو يمسج فضل اكرطف نوكا نا !5

 رذعتتو هتلصو دعو يسركلا اذه لطب نا نم اًقوخ توما لوبقو داهجلل
 دالك كلاملآ نيب ملصلا لجو هتنجرب يس انيلا رظن دق نالاو هتماقا

 د يكل اذه بجاوب موقي نا نصي اكرطف اوراتخت نا يغبنف

 مايا يف هللا ةعب ضوع كسفن تيدفا تنا اولاقو اكلا مهتاوصا عيمبلا

 نم الكو اشاح كاوس راتخن ديرت نمالا ين نالاو ةبوعصلاو فوخلا 0
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 رودم خت وهو ىرجاب لها نم انارطم ناك بالا اذه 6 اصرموت **

 روباش عنم اديم نايعفاو حانتسا الو . ريبدتلا اص يقت دهاز ةصللا

 ناكو تام ايف . هكلل نيعبراو ةعساتلا ةنسلا يف كلذو كرطف بتزت نم

 اذه ريتخا هنا ماهرب كلملا 52 ةنس نيعبسو نينثا كلملا يف هل

 5 ةنانو ةءاعبسو ةثالث ةنس رمحا نوريب هللعو نادملاب اكرطف ميساو بالا

 نم لمتحاو يسللا نيد ةماقا لجال باذعلل هسفن لذبو 21 باسحلاو

 ةييرقلا يحاونلا ىلا ةفقاسا ماساو ايالبلا ىلع ربصو ةريثك ديادش سوجملا

 ام ىلا اهداعاو عيبلا ىنبو هتعرل ادهعتم نادلبلا فوطب ناكو ةدعبلاو

 ادفو سلا ةبحم يف اديهش تام يذلا مداخلا عوشدتخب ةنومب هيلع تناك

 10 ينقرود لها نم ادبعرام نيسدقلا نم بالا اذه مانا ٍف نك هند

 نبا يذلا ادعو اغا ديلا عوشبا دبعو رصرص ره ىلع ابيلص ريد ىنب يذلا

 هاملا ىلميل ادبع رام هبار هذفنا يذلا وهو ةريللا نم برقلاب يذلا رمعلا

 سلا هوفلحو هيلع اومسقا هنا ركذ هئاطب نع هريذتسا [انث] . هلع ىطباف

 رام هبار هيلا مدقتف كانه اوناك يتلا4سنلا رارج عمج ىلي ىتح حرييال نا

 ؛5 تفطناف هلخدف هدنع دقوني ناك دونت لخدي نا سلاب هيلع مسقاو ادبع

 كلذ دم. نمو ٠ هلخد امكرونتلا نم نم جرخو هب هباش يف الو هف رثون و رانلا

 ماهربل ةعساتلا ةنسلا يف اصرموت حانتساو قارحم ريد ىلع ع ميسا

 نادملاب نفدو . . ابا داجرس ةنانوو نرشعو ىدحاو ةباعس ةنس يو

 ةلس هدعب يسركحلا هدو هور د نيت اع هتسابر ةدم تناكو

 فصنو ٠ 20
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 ةتسابر ةدم ناكو ١ راتان وع قفى امو نوع هيف دهثتسا يذلا

 ةنس دهشتساو نينس ثالث هدعب يدرخلا ا روهش ةسحو ناتنس

 [ذوه ةصخلاو ةاتسو نيتسو دحا

 آقت اًكيَش [بالا] اذه ناك. امسا ةعبرالا وذ هريسفتو 236 نيمشعبرب *“

 000 اكو ىاض رز نوممش تحا نبا وهو رثثدتلا نسح ادهاز5

 ناكو دوباش نم اًوخ نينموما دحا تيب يف اكرطف ميساو . .ريستخاو
 ردو ةففاسا ماساو ا رودلا ازحاو ٠ ةينابو 4 ىكرا نوريب اسال

 ةتس ىلعو هيلع ضبقف روباش ىلا هب يشوو .نينس عبس ةدم ايفخ ةعببلا
 نيستسإ م ارهش رشع ىدحا اووذعو اوساحو ٠ ةسمامشو ا نسف شع

 ك0 ةدهاش [هدع]و نوعمش هب يدم يذلا عضوملا ف هتعاج مم

 يذلا دالبلا ىلع روباش لبق نم كلم ناك يذلا غادرق رصنت همابا ينو

 ةلس يف سونافطسا لشم اموجرم دهشتساو .نيبدصن ىلا ىرجاب نم
 ريدو قارعلا, نانوي رام ريد ب بالا اذه مادا ينو .روباشل نيعيراو ةعسن

 نارطم انايرفوق رام طوبغملا ناك همايا ينو . قونرزلا ريدو ةريزملاب لوك
 املاع ذإ# يذلا فقسالا اشرب سيدقلاو سيدقلا اطلش رامو اقرفا ؛5

 كلذ دسب ىقبو مانأ ةثالث دعب هللا هابحا مث تامو ىمحي ال [ ريثك]

 .نينس عبس هتسارر ةدم تاكو ادبهش نييشعر حانتساو . ةنس رشع ةسمخ

 تناك [يذلا] روباش توم دعب ىلا ةنس نيتالثو دحا هدعب يسركلا الخو

 ةياتسو نيعبسو نينثا ةنس هحان ناكو] . ةنس نيعبسو نينثا هتكلمم ةدم

 [ ووطي ةصخلاو ةئنانوي 0



 موك

 تلاقف ءاوبلا يف ولعت ىّتلا ليداحقلا هذه نيزرئا ابل تلاق اهنا اهربخ

 ناكو اهتأر تداع امو تلزرو تعرساف أش كلذ. نم: ئرا تلال

 اذه دهشتساو . ديادشلا ىلع مهربصو نينموملا بولق ةوق يف اًبس كلذ

 ةمج موي ناذيل خرك يف زاوهالا دالبب يعابص رب نوممش رام سيدقلا

 ةردنكسالا ميرال نيسحخو ةسمخو ةياتس ةنس ناسين رشع ثلاث توبلصلا
 ه« سارا ةدم تاكو. 1[ رع يسلا ةيادر نما نجلا ةمحفلل ينانويلا

 . عزفلا ةدشو فولا نم نينس ةثالث هدعب 0 ذلخو. ةنس رشع ةنناع

 ةيحلا قورفم ايش | ناكو كلما قيدص هزيسفو | , 22 :ةسودهاك

 فرجا! ف. نكسوب [.نيوسلا ةندم نم] ارهاط انيدق |[ نم اد“

 10 هربدب نم ريغب نينس ةثالث يسركلا يق اليو نوعفشل انو ءايدتكرا ١ ناكو

 ةريلا ترف دوباش نم نوح ديالا سس مدق نانسإ 0
 |. .راو رودلا ازجاو ةنانوي 5هو هنس] مخبعا هسفن هوو بالا اذبل

 نيادملا ةعيب نال رس نينموملا دحا لزنم يف رضخا نوريب هيلعو ميساو

 . ةنهكلاو ةفقامالا ميسيو رس رومالا يف رظني ناكو . اهمده دق روباش ناك

 15 لبق نم ناكو ه-تسابر نم نيتتس دعب هيلع ضبقف روباش ىلا هب يشوف
 امسلا يف هسارو ضرالا يف املس همانم يف ىار دق لال ثالث كلذ

 تدعص يناذ فختالو .. يلا دعصا لوب وهو . يعاصرب نوعمش هباعو

 ضبقلا يف هعم ذخا دق ناكو . يدعب دعصت نا عمزم تناو سمالاب هيلع

 هوبذعو . بهارو سامشو سدسقو فقسا نم اسفن نيزشعو ةيناثو ةبام

 80 ناكلا يف ناذيل خركب هسفن هللا حسن دهشتساو رهشا ةسمخ باذعلا ةياغ
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 ةلالضلا ىلا يعارلا دك ىلع امسلا توكلم لوبق ىلا اوردابو لاجرلا دش

 907 تارماو مالكلا اذه نم ينسو رواش كلما ربقتق . ءاملأو

 هلل ركشلا بالا اذه لاق مهعبج اودهشتسا ايف . ماسخلا دحب مهقانعا

 مولك دعب لتتقلا ىلا هسفن مدق 3 يدالوا نم دحا يف ينجب ّ يذلا

 ىلع سوجملا مزع مبلتق دعبو . ةرهاطلا متايذلا هذه لقا مهللا لوقي وهو 5

 بارتلا تعججو تبهف ةفصاع اًير هناحبس هللا لسراف مهداسجا قرح

 تبني دقو نالا ىلا يقاب كلذو ةكلا ةئيه ىلع اًيظع اّلت امص ىتح مهيلع
 يف ىراصنلا نالا ىلاو جيئارالا ةبطلا نيحابرلا عاونا ةكالا كلت ىلع

 . تازجممو باج هنم مهل رهظو عضوملا كلذ نم نوكراتي دلبلا كلذ

 كو ىرجاب يف ىراصنلا لق رفاكلا روباش لسرا ةنسلا كلت مات ينو 0

 جرملاو ىوشنو لصوملاو روشاو ليداو رمالا ريدلاو زاوهالاو خولس

 هللا كلل قو . فلا نيعسو فلا ةئام لكلا ةلج تارقلاو ةريزإلاو

 ناك اهابا نا كلذو زاوهالا كلم تنا هاشناخد ةسيدقلا تدهشتسا

 ةطشاملا ماما رصقلا ىلع ةسلاج هتتبا تناكو مبلتقي رماو هدلب ىراصن عمج

 وحن ىلا ريطت مهاتقب اهوبا ما نيذلا ادهشلا حاورا ترظنف اهبئاوذ رفضت 7

 ترفض دقو تضيهنف اهباق يف كلذ مقوف ةرينلا ليدانقلا ةّنه ىلع امسلا

 000009 تلرو لوزتلا ىلا اهيعدت ةحاحجم تحتحاو اهرعش ضب ةطشاملا

 ناك الف نوفا.سلا اهفرعي لو كلالوا مم تدهشتساو عملا نين لغد

 ناكلا اودصقف كلذب ةطشاملا مهتربخاف اهودجي ملف اهوبلط لكألا تقو

 ةطشاما تعاذاو اهرعشب اهوفرعف ادهشلا سور نيب اعوطقم اهسار اودجوو 0
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 لصيو مهيزعب سيدقلا ذخاو . ىرخا ةرم ينورت سيل مكتأ مها لاقل

 لسر هيلع تدرو ةعاسلا كلت يفو الا هتاولص لكك امو مهكدابيو مهيلع
 هلل هساجاو هنم هانداو همرححاف هلا هولمحو هيلع اوضبقف رواش كلملا

 ناف نيدلاو ةداعلا نم ىسفنل هتبحا ام كل تببحا دق هل لاقو هناج

 5 اهيا ملعا الئاق سيدقلا 10 اًريدمو انا يل كتذختا كلذ لا تح

 سلا ةبحم كرت ىلع قفاوب وضع يدسج يف تدجو يناول هنا كلملا

 فوملا نمالو فسلا نم اننا ينال قع هتسلاو ىم هتعطقل هندو

 هعمو سلا يف هتيم رماو يضفف.ريصبال ام باط يف كف سعتت الف

 مج كلذ دس نمو . ةسماعتو ناسف نم مهريغو ةفقاسا رفن ةثالثو ةيام

 10 ةئدع نادملا للا مالالا ةعمج موي مهجرخا 3 انارصن فلا نيتس هلا

 ميسلار اورفكب نا نيرضاملا يراصنلا رماب ناب هبلاطو ناذل خرك

 هاللاو لاملا نم اوبحا ام مهطع هئاف كلذ اولعف ناف هند يف اولخديو

 مهف ىدانف . ريخأت الب مهقانعا برضي سعاد هناف اوبا ناو ٠ افارشا مهلعجيو

 مالك متم“ دق يدالوا اي لاقو ىئابص نبا نوعمش سيدقلا بالا اذه

 15 اهريصم ىتلا يوامسلا كلملا ااطع نوبحت يذلا امم هش نم روباش كلا

 هاو نا هل ىتلا ىضرالا كلما اياطعوا اقبلاو ماودلا ىلا

 يذلا تناو 5 ةمعر نحف ةيرملا سدق اب نيعبجا دحاو توصب اودانف

 ٠ ضغبت ام ضغبنو بحت ام بحن لب كرما ىصعن الف انعار انيلع كماقا

 اوسود يدالواو يابحا اي لاقو مهيف ىدانو قملا ةد نه كلذ دف

 20 عيبازع اودش يابحا اب هتماقو هتوع ييسلا عوشلا اهرسك دقف توملا ةمح

 3 ع
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 فوسف تمده ىتتلا عيبلاو ةحارو حرف اهدعب ٍقايو لوزت ةدشلا هذه

 نرخ نا انلسلا سل [ننيب ”تمدعت ناو. نساخلا نيو نجلا ىنت

 نيادملا وه سيلو ةيرشبلا يدانالا هعنصت مل ام امسلا يف ناننب انل ناف

 نالا نم اناو امسلا يف يلا ةيلاعلا مياشروا يف الا يخركحو ريئافساو

 نالا نم اونوكحف يدعب ضرعي اذام ملعا الو كللملا باب ىلا لحرا
 اباقم فطصا ام اذا ىتح ةداهشلاو ناميالا عرد نيسباتم نيدعتسم

 بالا لثم مرذحاو كل لوقا اذه يورد يفودعلا ماهس ذفنت مل برملا
 ا واوا كظفحي جيسلا انديس اياصو اوظفحا هني رذحي يذلا

 ةحىحلا ةنامالا» اوظمحتو ىتصو اوظفحا هتومب انيجنبل انع هسفن لذبو

 نئالاو بالا ةيدبالا هتافص ميناقا ثلثتو ةيلذالا يرابلا تاذ ةنادحوب 0

 تانوؤملاو ةريثكلا مالالا ةنامالا هذه لجا نم اولمتحا سدقلا حورلاو

 ةقدصم ةلكلا نا سولوف دئوملا جيلسلا لاق ام اوركذت . ةديدشلا ةبعصلا
 ناو هعم يحن ناب نيقثاو انناذ عسملا ةءاط يف انتم ناف لوبقلل ةقحتسمو

 نا ملعا ثيح نم اياصولا هذهب جتيصوا دقو كلت هءف هلعال اناث

 لجا نم اًنابرقو ةيحح ريصا نا ديرا ينال ىرخا ةرمم نورت سيل يهجو ؛5

 ةمحر وه كلذ ىلا يقوسيو يناهوي يذلاو هللا بعش لجا نمو ةنامالا

 دبا ىلا سو 0 نك ونغو [دمولا] هلا نبا جيسلا م انديس

 ظقبتملا يعارلا ةقرف ىلع اًديدش *اكب اوكب هنم كلذ اوعمس الف .نيما نيدبالا

 فارصنا ىلعو حرحصلا سيئرلا لاقتتا ىلعو صيرللا ردلا ةلحر ىلعو

 ءاكبلاب اورمرت ام رثكاو موحرلا قيفشلا بالا دعب ىلعو مكملا ماعملا



 ل

 نيروكذملا ةفقاسالا يقاب مم ةمشج ماقم اهماقاو تسودهاشو يعابص

 . تاقتسيسالقالاو ميراوتلا ةبانكب نوخرؤملا انتا دمايا يقين ل نا
 نيثالثو ةعبسو ةياتس ةنس ىهو روباشل رشع ةنماثلا ةنسلا يف حانتساو

 ةنس نيعبسو ةعسذ هتسارر ةدم تناكو نيادملب نفدو كي ماوي ةانوي

 5 [هدعب يسركلا ل مز

 ةنندم نم الج ادهاش [ناك فالا اذه] 3 يعابص نبا نومهش *#

 ىوقتلاو فافعلاب اًروهشم اًككبش وهو نيادملا ناكه ماقم رثكاو سوسلا

 [ رمحا نوريب هلعو] اًرهق ميساو كرطفلا افافل انوقايدنكرا ناكو سدقلاو

 نيب ةرجاشم هيف ترج يذلا تقولا يف كلذو روباشل ةسداسلا ةنسلا يف

 10 همايا يفو . هتامم دعب اكرطفو هتودح يف هنع ايان افاذ هلمجو هتفقاساو افاف

 لع رهقلا مهذخاو مهلتقو ىراصنلا هضغب يف سرفلا كلم روباش دتشا

 هدناعو فصولا نع ةرباع ديادش هنم بالا اذه لمتحاو هند ين لوخدلا

 ىرجو هلوقل تفتي ملو عتتماف هعابتاب ىراصنلا رمايو اسوجم ريصي هنا ىلع
 ريئافساو نيادملا ىراصن بلاط هنا مث.اهحرش لوطي ةريثك بوطخ كلذ يف

 !5 . هرما اوفلا> ام لجال مهعبل بار ضاق ةوعبطي ملف هند يف لوخدلا

 لع ىرج ام اولمات يدالوا اب لوقبو مهجن لعجو هتيعر بالا اذه مش

 لجو رع هللا نا اولعت نا بجحيو مجرلاو لتقلا نم نيميلسلا ىلعو ٠ ءايبثألا

 ربص يف هتوق ربظت نا ديري نكل ليلذ جيسلا الو ةردقلا فيعْضي سبل

 هيلا ريوق متمفر نا كو ربي وهو هتحم يف مالآلا لع افعضلا

 20 نا مكسفنا يف اونقيتت نا بجيو داهجلا يف انامجن انلمجيو انفعض يوقبو
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 قرحاو ببنو اهازغو ةشيملا دالب ىلا ىضمو ركاسع مجو] فصويال

 بالا اذه مادا ينو [يودنإلا روباش ىمس ناك كلذل داعو ىبسو لتقو

 دالب ىلا هجوتو قرحاو ىبسو [اضيا] لتقو برغملا دالب ىلا روباش جرخ

 سويرطايد يبسلا يف لصحو اهلها ىبسو ةيكحاطناالا دصقو مورأا

 ةنيدم مب ينبو زاوهالا ىلا عيمجلا لمجو ةفقاسالا نم ةعاججو كرطفلا 5

 قرشملا كرطف افاف مدقت كانه كرطفلا لصح ثيحو روباسدنج اهامسو

 لاقف لعف مو منتماف هتويح ةدم هربديو يسركلا قا سلبت نا ةلاَسو هلا

 010 لاه هك رطفلا ف انلتداع يراك يللا "نما كلغ نه نيد هل

 سبل افافل ىه قرشملاب ةسابرلا نال سدقلا 97 هننيطعت ملام لعفا نا

 راب لع ةتماقو زول يدجج ةقرطم ملتي نا قاف” هاد يل
 عه 31 ةكرظفلا ”دقملا لْؤَعسملا' نوكم ناو هلا “نتحاض"ةريضو قرتللا

 دالبب رهظ بالا اذه مانا ينو . نالا ىلا مسرلا اذه ىو راشخالا هياع

 . عدبلا باحصا نم مهوحتو يناردنكسالا :نسوداوا ناك لاو والا

 تانالا بحاص نيببصن نارطم بوقعي رام نيسيدقلا نم ناك همأبا ينو
 رامو لامتلا لعاف سويدوشرغو ريبكلا ملعملا ميرفا رامو تاروعلاو ؛5

 ىلا لقتاو رضم ةبرب نكسو طبقلا ةضران رهظ ريبكلا سيدقلا نيجوا

 يفو . هيف حانتساو نابهرلا هيلا عمجو هب فورعملا ريدلا ىنبو نيبيصن لبج
 سدقلا كألملا ناك همانا قو . سوكحارو سجرس دهشتسا ه#أدا

 عم رضحي نا ةلسارملا بطوخو رشع ةيناثلاو ةيامالثلا ممجو نيطنطسق

 د طار لوف كارت وبلا نكي ع مط ىف ةماقل
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 نيدُك نوسمشي ةكيالملا ىار يذلا وهو ةكحاطنا ىلع ًاكرطف .لصنالا

 همايا يفو . [هب ماو هبترو] ةعببلا يف كلذ مسرف نيّمص [نولصر] ينعا
 رهاطلا بالا اذه حانتساو .رصم ةيربب طيرحنا سولوفو سونوطنا رهظ

 ةنامسمخو نيسمخو ةسمخ ةنس ريشدرا نبا رواش كلم نم ةعبارلا ةنسلا ف

 فد عقاكو.نيدلا [ةغب ]نيف نيدو[ ةرادا ةعسلا ةو]

 [ماناو نيتنس هدعب نم يسركلا الخو] ةنس نيرشع هتساير

 [دز] ينعا قارعلا لها نم [ناك بالا اذه] 6 ىبجح نبا افاف *

 ىتح يسركلا يف رممو ةينايرسلاو ةيسرافلا ةشلب ماع اش [ناكو] لبا
 هيلعو [ذيماسالا يف هل ماق] هل راتخالا عقو الو . امره اريك اًنيشراص

 10 ةيامسمخو نيسمخو نام ةنس نادملاب ةكرطفلا هل تدقعو ينسم نوريب

 نبا روبشو [رصبق سويناغوا] مايا يف [ كلذو درطب ةصح يف] ةينانوب

 كولم نمو [ةرصانقلا نم كولم عسنز تام همادا ينو . سرفلا كلم ريشدرا

 ماهربو ماهربو ماهريو هنبا.دزمرهو روكذملا روباش مهو كولم عبس سرفلا

 دلو هل نكي ملو روكذملا دزمره تامو يسز نبا دزمرهو يسزو هاشنهاش

 15 له نيلباق ةلودلا اظع اهولاسف لماح هتاسن نم ةارصا تناكو هماقم موق

 يف كرمختي نينلا ىرا تلاقف ةيراجب ما مالغب لماح كنا كسسفن نيملعت

 كلذب اوحرفف ركذ نوكي نا ىلع اليلد لمملا ةفخ عم نيالا بنإملا
 بقلو روباش ىمسف امالغ تدلوف ةارمالا كلت نطب ىلع جاتلا اودقعو

 هيفتك ملخ كولملا نم كلب رفظ اذا ناك هنال فا_تكالا يذب

 20 رشو اعض'اروج هنم اوقال ماذا ىراصتلا الا هكلع سراف لها اودتشاف
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 ل نيصانملا ادعالا كون هتنعر صلخبو هقيك تس هتعبب ظفحي

 هك ميظعو هتمعن ةوق ناكل بس ناو نينامسملا روجو نينادورا

 الو نيربده نولوت الف دناعم لك هب نورهقتو مواقم لك همم نوصهرت ام

 كديبع ىلع كتمعن للحا بر اي معن . نيرسان اخ ؟باقعا ىلع نوصكت

 غرفاو ني_موملاو ةسماشلاو ناسقلاو ةفقاسالاو ةنراطملاو ةكراطفلا 5

 مهناذا مصو مهداسجا رهطو مهيلا كناسحا رهاظو مهيلع كبهاوم

 مهتقاف نغاو مهتلق رثكو مهتلذ ززعاو مهتنس ظقباو مهتالفغ كحو
 مهتازاجج كدعو مو مهرفانو مهلاض ددراو مهرما حصاو مقرك ربجاو

 . نيما نيما نيما بوقعيو قاححاو ميهارا كايفصال هتسق 3

 رهام اًلاع امكح ةمحللا قورفم اًنيَش [ناك بالا اذه] د اذولحش نع 0

 ناكو مولعلل كحال رومالا اًمراع هنامز لها 3 مدعم كيفك, لعأ) نم

 نطملا يف اًرهام ىناملا ظنحو بتكلا ةلق ا اع اًفطل هف

 ًروقو فضغلا دنع مملح ا 0 وهلا عمز ةلداجملا حجج يف و

 012 او ةيغن دعم نيو افتسا ناكو هتبح لعب سانلا عتج اف . درخلا دنع

 ريتخاذ ملعتلا مهتبلاطمو نيلزكملا دقفتو د دعت عيبلا 5

 سرفلا كلم ريشدرا مادا يف ةئيانوي ةبامصخو نيثالثو ةسمخ ةنس] ةكرطفلل

 هل اودقعو انالا ممتجاو . [ دادي ةصحلاو مورلا كلم رصبق سؤنايدرغو

 نسحا جيسلا منغ ىعرو رضخا نوريب سنال وهو نيادملا ةعببب ذيماسالا
 تعمتجاو فياوطلا كولم تلاز همأبا ينو ٠ ريبدت دشا رومالا ربدو ةياعر

 نحوي ةيملت سويطانغا ميسا همايا ينو . سرفلا كلم ريشدرال كلاملا
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 سيرا يذلا لصفلا هسار ىلع لسعبالا نم اوأرقلف ميسا اذاو ٠ نورهاو

 توكلم جيافم انديس هاطعا امل ةعيرشلا ساساو ةعببلا ةافص رشع ينثالا

 تايلفساو تايولعلا ين لزعلاو ةلونلاو لخلاو دقعلا ىلع ةنطاسو امسلا

 هنم هعمس ايي لمعلاو هنمضتي هل ادهاش اًدهع كلذ نوكم ءاريغلاو امسلاو

 5 هنال هباعد ىلع نمّويو هل ةبجاولا ةولصلا اسورلا سيئر سار ىلع لتس 3

 ةاصعلا هطعبلو لاكلا سايل هسبلب مث ةبعرلا رختو ةنهكلا ليلكاو ةعببلا جات
 هاناعر يف دهتجيلو دعاوم ظفحيلو ه_ىيسم عبطو هللا يقتني ناب هرمايلو

 يتمو . رابفلا قرط نم رذحيو رارنالا كلاسم كلسي ناو هيلع نتوا ام

 ناكو همابا يف ناخو همكح يف هللا ذوعا راجو هروط كريرطفلا ىدمت

 16 هاد ها موتو رسمت ”ىتحلا كلما كلا هش ممظ انارتهت ةكلتلا نافل

 كانو نم نادي نا يَ كلذأ ناك" ناو نروتسم ةتفقاساو هتتراطم

 ةنارصنلا نكي مل ناو . اياطللا نارفغ هيلا لعجو امسلا توكلم جاافم هللا

 ٠ بوعشلا رئاسو كولملا نايد سلا انديس روهظل هتنادم رخأتيف كلم

 هفف عوجرال ىضر اهانيضرو اهب انمكحو اهانذفتاو اهانطرش طورشلا هذهو

 15 يف اان هانعسر امو متيعا ماما انركذ ام نكلف هيفسو هلحي يشال املسو

 هتقارو هناماو همالس عدوي انديس جيسلاو دنع نود هاته راو ىكيولق

 نالوالا نابعارلاو . نيما نيرهادلا رهد ىلا مطوحت هنيكو هعيب عيمج يف

 مالآلا يف هيكفرش اراصو ميد اديس مدي طلتخاو اهمد ىررا ناذللا

 عج ظفحت نيدقار اناك ناو اهتالص معنلاو ىلعالا توككلا يف هببفصو
 50 نا انصلخو انديس لاسن افعضلا نحت كلذكو اهدقف, ةعوجفلا ةعببلا ينب
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 ىلع سلبي نمل ةكرطفلا ريبدتو ةنراطملاو ةفقاسالا ىلع ةسائرلاو ةفلتخم

 ىتلا ةعيبلا قرشملاب قيلسا موختإ ىمظعلا يخرك ةميبب رخافلا يسركلا
 اذهو حيرصلا ىلا داقتعالاو . حيحصلا لضافلا ناهالا ىلع تسسا

 كرطفت نم ميل قاب نكيلف انم ءاضمإللاو ذافتالاو ةزاجالاو اضرلاو ميلستلا

 سيل ميظعلا هد يف جسلا انديس روبظ ىلا مركلا يسركلا اذه ىلع#

 هتدعاو شوشد الو هّتننب عزعذ. الو هلحيالو هليزيالو هلدبيو هريغ نا دج

 امسلا ناطلسب اهانمتح هضيرف هيلا يهن الو ىماب ريسيالو هيلع ضرتعي الو
 هللا ةملكد دحال ركل اذلغ ضافملا يولعلا دجلاو . انلا نيلسملا ضرالاو

 باقلا ميم ىلا لصت يتلا نيدملا يذ فيسلا نم دحا يه يتلا ةقلاخلا

 نمو اهضحدي وا هز وا اهضقنب وا اهفلاخي نأ اهلصفتف ءاضعالا نأ همربتف 0

 .اهلئاضف نم يشب طالتخالاو ةينارصنلا عئارش نم اعونمم ناك كلذ ىطخت

 ٠ لينلا لضفملا بصنملاو ةليبنلا ةبترلا هذهل لهؤملا لضافلا سئئرلا اذهو

 هلو ةفقاسالا لمكيو ةنراطملا مسيلف ليلا دجعلا يسركلا اذه ىلع سلإلا

 هضومنو اهتاجاو طئارشب همايقو هعالطضا ملعب نم يسارك راج نأ

 هعسر يذلا نوناقلا زواجتي لام هدي ,لع ذخاالو هيلع ضارتعا ريغب اهاضتمُم

 نوبختنلاو سفنلا ىلع نيدلا اورثا نيذلا نوراتخلا ةاعرلاو نوسدقملا ءانالا

 ىتمو . نافقسا هعموالا افقسا وا اًنارطم ميسي نا هل سيلو . سدقلا حور

 دعب ىلا الا اسورلا لفاحم يف رضحي نا هل سيلف نارط» نم فقسا ميسا

 مّركلا كريرطفلا ةاعرلا سيئرو مظعالا ربكحالا انالا با ىلا ريصي نا

 ىرارسع ىسوم ىلا لمحي ناك امةفتسالل ناطللا هل لمكيو هكرابف



 (ة)

 هتفقاساو هتراطت كرطفملا سنرلا اذه فرصنا ىتمو هبارب لمعتو هرما

 نم اوراتمي نا هتفقاسال سياف ىلعالا كلملا راد ىلا ىنكسلا راد نم

 أبجاو سيل ذا . نانارطم ما داع دس نال قيس لال

 ناك ناو ميهاربا نا م" لماكلل صقانلا كرابي الو . مهابا نونبلا دلي نا

 5 عضاوت لب ٠ هكربت مالسلا هلع قدزيكلم هكرابي نا ننسي هللا دنع اريك

 هل ٍبّرقو قدزيكلم نم ةكربلا لبقو هسأر ًأطأطو مالسلا هلع ميهاربا
 انكر ادن كلا قناة ند علا ل قلاع هبلا ىدهاو رشعلا

 هب رما امل ةمدقم رملاو زيخلا برق نم لوا وهو . ملسو ةفصنلا كلم

 همدو سدقملا هدسج ماقم هومشو كلذ نم اولعف نا هذمالت اندس

 101 را مهرسأب اسورلاو ةنراطملا تقفتا ناو٠ حلاعلل ذقملا كوفسملا رهطملا

 مهعم حنو ةولصلاب اوئدتيلو . هب عامتجلالا نم نامزلا مهنكم نم لك عم
 [صخ# اوراتخياو قافتالاو بسلا داحتالاو قافولاو صالخالاو حورلاب

 هئطم ةلراعاتؤمللر ثلا للان نكد دال 6 ةن ا
 ةنراطملا هيلع ْلْثِل_ مث . هتنسل اًظفاح هتعيرشب اًملاع هتعاط دنع اًنقاو هتداراو

 هد هلسرلعا نلتت نأ تجي ىلا ةولصلا ةفقاسالا نمو مهنم لوالا مث لوالا

 ريدم كريرطف ةاعرلا يعارو انالا با ريصي ذئنحو ةيرالا موسرلا بسح

 هللا تل ا ءافعملا نالا نحو . ه.حاونو قرشملا رئاس يف بوعشلا

 ةداراو ىلا بالا هللا نذاب انذا دق . ةقطانلا همنغ ةاعرو هتمظع تلج

 حيانملا منام يثنملا هحور ةبحبو قيالخلا هتوهالب قلاخلا هيمو هنا

 20 ريغ ةعمتجم ءاراو ةفآأتم ةقفتم ةملكب انعججاب انملاسو قئاقلا ىلا يدبلاو
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 تاوصا تقعزو تلزازتو ضرالا تبرطضاو تلذخاف سوفنلا تعاتراو

 نال ليوطلا رو,ثلاب تءدو تدانو ليوعلاو للاب برغملاو قرشملا يتعب

 رخالاو قرشملا ةعبب ىعار اهدحا نيروهشملا نيعارلا نيمولظملا نيوبالا

 ناكرا تدبناف افوشكم |هكتهو اروهثم اهيلتق ناكو ادن برغملا ةعبب عار
 حورلاب ةقفاوملا انالا نم تعمتجاف . ابها ىلع ةبصملا تمظعو ةينارصنلا 5

 ةنراطملا سيئر ىضم ىتم هنا ةزاجا تملاسو دحاو ىار ىلع تقفتاو

 ةعبلا تاذ ةنسلا ةئدملا ىلا ةمب, نم قرشملا ةءاعرأ دلقتملا ةفقاسالاو

 ةسايرلل بدن نم ةيكاطنا ىلا زيا ةرخافلا ةكللوثاكلا ريكا

 كته نم اًرذحو ةنارصنلا نيد ىلع قافشإلا ذم ناك كفانا وانام

 9 جف كولملا نم يرجي فالخ نم اًفوخو مهرتسل ابلطو اهناسور ؛0

 انار اذهو هتعرو هتفقاساو هتثراطم كرطفتت نم راتخي لب نددلا ىلع

 نوفسطقاو قيلساي هيسرك نوكي يذلا ريبكلا سيئرلا ةباعبب اناضرو انميلستو
 ىلع كرطفلا سيئرلا هناو ىربكلا ةعبلا يف نيادملا ةحاسو 0

 اهللاتو ةعبرالا يسار اركلا دحاك هيسرك ناو هيل امو قرشملا ةفقاس عيمج

 ةياتك يف هريظن سقرع يسرك اهيناثو يليجنالا نيم. يوك اهدا: يتلا“

 انديس لينا حرشل عبشملا لطبلا مهشلا اقول يسرك اهئلاثو ٠ ةلاسيلا

 ولا ةيلذالا ةونبلا رارسا فشاك لوتبلا انحوي يسرك اهعيارو ٠ هدلومو

 ةفقاسالا كبربتو .٠ ةنرطملا ذمايسا ىلوتَي نا هل داصو . حورلا لئاضفل
 . سرافو يادامو دوشاو . قرشملا موختب اسورلا بيترتو ةاعرلا سما لسمكو

 نع ردصتو ٠ هريبدت ىضرتو ٠ هدب تح نم يساركلا عيج نوكت ناو 0



 اديب

 ةكراطف ةيراغملا انالا نم بوتككا روهشملا دهعلاو روكذملا لجحتلا ةزن ]

 صلخم انديس جيسلاب ةوخالا ةعاملل . قرشملا يسركل رابكلا يسارك مزالا

 ءاضعاو .نيطاخلا ةيون لياقو .نيلوالا ةطتس ضهنمو نيمدقالا رهوج

 ةجردلا يف معالشا و ٠ ةنامالا يف كوخا نم . قرشملاب ناكسلا ةننارصنلا

 5 ميسملا عوشب مانغا ةطاح يف نموعتمل ةاعرلا ةعامج . ةوعدلا يف متارقاو

 نم ةفئاطلا ةيلغ نم اهسارحو اهنع ةيرشبلا ةفطاخلا بائذلا يدراطو

 ةبحم ريغ يف نيكلاسلا ةجح لا نع نيجراخلا ةعاطلا نم نيفرحتلا نييناحورلا
 ةينق نم انتكله ذقنمو ةيطحلا رضو نم انصلخم مالس قلاخلا

 نيذلا نحن .نيما رهدلا ءاضقتا ىلا سمو ا_::م نوكبي ثوغاطلا

 !01سور اهيف انبقلو ةاعر انديس ميسملا ةعبب يف انبصن قاقحتسا الب

 نسل هاي او كا ا ا اسورال ةوخاو ةبعرلل ءانا انلعجو

 ةغبص انباو انتوخا ؟كنأل اهجاع احرفم اهقاوع ادومحم ةعفان انتس كن

 34 هراكملا هف انيفكت دق يذلا رصعلا اذه يف اهمال ميسلا انديس

 ضعب اهضعب باغو تبرطضاو نازحالا عيباني تعبنتو باصملا تمظعو

 15 نينموملا انبالاو ةوخالا رشعم عيلع نينوزحلا نيبوعتملا ةاعرلا رشاعم انقفشاو

 ذحد] نيبلا هوركلا نار دش دا تاجا هبملا باتكلا نومضم انركذو

 ةمواقملا ممالا عيج نال 00 ةصاخ هللا! نيكي هرم

 نيبعار نيرهاطلا نيوبالا مد ةقارا انراصبا تزياع امو. هتدابا ىلع ةصيرح هل

 ناك مرج رينب ةيكحاطلا ةعيب باب ىلع بلصلاو ةيرعتلاب اهكتهو نيلضاف
 ه0 تنؤحش نوبعلا تكبو تءدصتف بولقلا اهل تملاف اههنم تناك ةنابخوا اهب



 لكلا

 ا دل نييك سرع [كلع] ناب هيي يطل هاه
 ةياعسلا ىلا اًبرط ءادعالا دجو الصو الف ىما اماضم حانتسا ام دعب نمو

 ٠ يطاوم ةكاطتا كرطف ناو سسساوج اهنا هل لقو مورلا كلم ىلا اهب

 نم ةّنسلأ ىلع هلساري هناو هدالب يف نيذلا يراصنلا لجال سرفلا كلم مم

 كلم سماف كدي يف اهعوقو نم اًتوخ هيلا بتاكل بنجتيو كرابتخاب هميس
 يف دجو يذلاو عوشيماق ضبقف |مهلعو كرطفلا ىلع ضبقلاب يف مورلا

 نيدرج اتارع كرطفلاو ايه ابلصو ىكحاطنالا سئئرلا الص وهو هلزنم
 الف ٠ ميلشروا ىلا بره يوباداحأو صحاب نييلسلا ةعبب باب ىلع

 رخا كرطف ةيكاطنالا ىلع بترتو ةرملا ةبعصلا ةثدالا هذه ترج

 اوتيئاو هركذ تاي ام ىلع المح اوبتكو ٍدحاو يار ىلع ةكراطف عيزالا قفا ؛0

 وكي. نأ موري نم ماسيل اهريغ ىلا الو ةيكحاطنا ىلا يجي دوعبال هنا هيف

 عمتجت لب [الاتق وا اًدابطضا وا اًقوخ مهيلع ناكولو] قرشملا يسركل ًاكرطف

 هذيماسسا نولمكيو حمصي نم نوراتخيو نينموملاو اسورلاو ةفقاسالاو ةنراطملا

 ميلشرواب لصح ل يوباداحا [اما] و . حورلاب مهعم نحنو نيادملا ةعيب يف
 يطفن نوريبب ةمايقلا ةعيب يف اهب يسركلا بحاص [سواتم] هماسا ؛5

 مالا يف ياني رشع ةدتسو ةيايسحن ةنس نيلدلاب هيسرك ىلا هريسو]
 اريبدت ريدو [همودقب نينموملا حرفو داهي داجروسي رصيق سوردنسملا

 ةرياد ةصحو ةنانوب] ةبامسخو نيثالثو دحا 0 حانتساو هتويح ةدم اًنسح

 الخو ةنس رشع ةسمخ هتسارر ةدم تناكو نيادملاب نفدو [دداب تاك ةنبلا

 .نينس ةثالث هدعب يسركلا 0
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 ءاؤر هل ةحللا رودم اخيش [ناك بالا اذه] جهاربا نبا 6*3 بوقعي *“

 ىلع ممتجاف ةديسلا بيطخ فسوب ىلا نم هلصا قالخالا نيل رظنمو

 ىعرا نا علصا نا مل لاقو ماسي نا نم عتتماف رايتخالا هل نم ميجج هرايتخا

 ارق ميساو فمي ملف ىفعي نا دهتجاو ةقطان مانغا ىعرا فيكف سرخ منغ
 5 نم اهجا ةبون يف ةينانوي ةيامبراو نيناو ةثالث ةنس] ىطفن نوريب اسبال ناكو
 نسحاف دحاو تقو يف اباكت ونبكحلا جرد هيلا تلمسو [باسحلا ةرياد

 نمالا أققسا ميسي ال ناكو اباد ةولصلاو موصلا ىلع بظاوو هريبدتو هتريس

 نوكي ناك ناو ةلماك ةئس هموت نا دعي نسدقلاو ةزاهطلا يفبهلثاعو هبءاشي

 ناكو همايا يف ةعببلا لاوحا تنسحت . كلذ همزلا اياد موصلا ىلع ردقب نم

 ؛0رصب رهظ همانا ينو كاوكلا نيب سمشلاك ر هزا هتفقاسا نيب سلج اذا ٠

 سرفلا رما يوق همايا ينو لالا ليصفت لمعو فوسليفلا سويروفرف
 رصبق سوذيموق مورلا ىلع كلملا ناكو] همساب ةامسملا ةندم ريشدرا ىنبو

 ةسابر نم ةسمالا ةنسلا يف سونيلاج تامو سونيلاج بيطلاو

 باسحو] ةءامسمو ىدحا ةنس بالا اذه حانتساو [رصصق سوذيموف

 1!ةروهشو ةنس نيرشعو ةناك هتسارر ةدم تناكو نيادملاب نفدو درع هانا

 : ةطوشااةعرا فش نت صوكاولا

 سانلا هبشا ناك هنال هبا وخا هريسفتو ينابرس مساوهو ** يرباداحا

 داوس اهطلاخي ةيحللا رود خش وهو سدقملا تيب نم ناك هلصاو هيبا
 نا [اذكه] ىصوا هتافو لبق نم بوقعي نا تناك هرائتخا ةدوصو . لبلق

 50 ماسيل ةيكاطنا ىلا يوباداحاو عوشيماق امهو هذيمالت نم ناثثا هجوت
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 نا كلذو. هتالضو هئاعدب هوركلا لازاو هنم باهتساف اهرهظ باب نينموملا

 لذيو ةليوط ةدم هيّذعو هعرصو ناطبشلا هضراع دق ابا هل ناك سرفلا كلم

 هفّرعف هنرب ىلع اوردقي ملف ةريثك ًالاومانيبطتملاو نيباقرلاو ارهسلاو نيمّرملل

 دوهجلا هنم غلب دقو هيلا هاعدف ىراصنلا سنر ميهاربا لاح هباكحكا ضعي

 ههاشو٠ كللملا هيلا رظن هدنع رضح ايف. مه لاو مغلا ةدش نم ةويحلا هركو 5

 ركناو هسلجم نع جرجرت ىتح هنم هلق عشخو زتهاف هم فافجو هنول ةبوحت
 ال00 [اذف لاقق كلذ ببس نع.هلاشف هزيفاآو هرمش لوط نم داو ام

 ىضرا نا بها هل لاقف هتبعر ىلعو هيلع هطخسل كلملا دبع يف لالخلا هذه

 ىلع يفوع ناف يدلو نع ناطيشلا درطت لاق معن لاق كتيعر نعو كنع
 بالا اذه مدقتف . كباعصا جاوحو كجياوح يضقاو كردق مفرال كدي 0

 نم جرخا دراملا ناطيشلا اهيا لاقو بيلصلا ةيا يبصلا ىلع مسرو سيدقلا

 يلزالا هللا ةملكب عونم تناو ثكحمت الو جيسلا عوشيا مساب يبصلا اذه

 يرشبلاب دحتلا ىرذملا ميرم ةديسلا اشحا ين لاللا قطانلا يحلا

 نقلا جيرلاو ةعب ولاكن اطسشلا جر جيسلا عوسي انبر وهو اهنم ذوخاملا

 هناساجو هباحصاو كلملا حرف دتشاف. هباحصاو جسما نم ثيغتسيو لولوي وهو 5

 نمو ىراصنلا نع ةيذالا مفرب اهيف ىدانيو هكلامم عيمج ىلا بتكي ناب رماو

 هتوح قاب نينما نينموملا ثبلف ةبوقعلا هسفن ىلع بجوا دقف كلذزواجت

 نفدو ووطي ةريادلا باسحو ةنانوي ةياميراو نيتسو ةثالث ةنس يف حانتساو

 ةعست هدعب نم ىسركلا الخو ةنس نيرشعو ينثا هتسابر ةدم تناكو نيادملاب

 ةةليس ردع 2
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 موي ناك الف . نوبلطت يذلا ناننالا كيفاوب ةالصلا تقو دحالا موي نا

 هولاسو هيلا اورظن ايف سيدقلا اذه مهلا لخد ةالصلا يف مهو دحالا

 هاطعاف كا تاجرد نم يش هل نك و .ه اوكسمتو ابورلا اوقدص

 مد ااملاو كا وزو اعمار اا
 5 ماا ين] اذني داجروس ةيناثوي ةناميداو دحا ةتس قرشملا ىلا هريس

 رهظ امو نينموملا لمش عمججو سانلا يف هتريس نسحاف [رصيق سؤنايردا

 وهوأالا بنذ ىلع دحا مواق الو بضغالو نعل الو طخ الو درح هنم 0

 لكل ادضاع ناكو مهروماب همانق نسل ةعئاط هل ةبعرلا تناكو يدي

 بواق نع اجّرفم ةارعلا داسجال اًيساك عاجلا نوطبل اعبشم فيعض
 ؛0 دعب الا اًنارطم وا افّقسا مي الو ىضرملا ةداعل هسفن ًالذا. نييّشكلا

 ةينانوي مآ ةنس حاتتساو ةنس رشع ةعبس يسركلا ردو صخنلاو لاوسلا

 الخو] نيادملاب نفدو [رصبق سونايردا ايلا مانا يف زددبي ةنسلا تاباو]

 [ ةنس نيرشعو نينثا هدعب نم يسركلا
 ادشنم [ناك بالا اذه] برلاوخا ىمسملا بوقتعي ةبارق ** ميهاربا *

 15 ميهارب ينادي داك دوجلاو انساب افورعم ةحلاا روكا 06 اء« ًالاطب ع

 ريتخاف سدقلا حور هابتجاف ركشكب مث ةيتصاطناب هماقم ناكو لوالا بالا

 ةياميراو نيَسرأو دحا ةنس] رمحأ نوريب ةبلعو [ مساد] ةكرطفلا هل تدقعو

 مناف ثبلو [رصق سوينوطلا مايا يف بي ةرادلا نم ةصملاو ةينا
 يف ئراصتلا ةيذا يف داز دق ناك سرفلا كلم نال _ باوبا هياع تحتفتا

 20 نعرضلا فشكمهّلأسو هتعمد ىرذاو جسما ىلا عرضتو ربصف بالا اذه نامز



 سر

 ا | لا ةضاخ ايم الاد قريملا) ك1 رف | قرا العا لتمادسا نوكأ

 يادارام دعب ذالتلا يف ماقاو ضيبا نوريب سبلب ماس وأ سدق اذا ناكو

 هدعب نه ي» رك داتا نا هحابش تقو ىصواو ةنس نيثالثو ةثالث هقشر

 عوباس نم ةيناثلا ةعملا موي حانأساو كانه نم بلطبياف ماشروا فوه

 نبيع نع نفدو ةئانوي نيعستو ةثالثو ةياثالث ةنس روت رشع عسأت ظقلا 5

 هدعب نم يسركلا الخو] اد داجرس يف ينقرودب ىربكلا ةعببلاب جيذملا
 [نينس 0

 لدوط انه, اش ناكو دضعلا هريسفتو يسراف مسا وهو الك سيربا

 7 نابع رو اهنع اذختم اندلا تاذل يفو ملاعلا يف ادهاز انقت ةماقلا

 00 نا نبا نوعمش هماسا هيراقأو ةددسلا برطخ فضول ثني لها 10

 ةقراشملا نينموملا نا كلذو برلا وخا ىمسملا بوقتعي دعب ميلشروا ةعبب

 هراتخا يذلا كرطفلا نوبلط ميلشروا كلاانلفا 0 يرام رام توم دعب

 ا ٠١ لأ نوعمش ناك امبو.لوسرلا يراغررام مهفرع ام ىلع [مه] جيسلا

 اولمعب نا نينموملا نم هدنع نم قافتأ, ىصا كلذ راتخلا وه نم فرعي مل

 ' اهرّيدي نم قرشملا يف هتعبل راتخي نا اهيف برلا نولأسيو مانا ةثالث ةالصلا 5

 ثالث ىار كلاثلا مويلا يف ةالصلا اولمكا ايف . [راتخلا] وه نم مهفرعو

 مهمانم يف دحاو تقو يف ةفعلاو قدصلاب نيروهشملا ءالضفلا نم لاحر

 هتعبل راتخاو كءاعد باجاو ةكالص هللا عمس دق مه لوش كيك اصخش

 ىأر ام مهنم دحاو لك_كَذف سدببا همسا لبلا يف وهو [اخلاص] الجر
 ىرخالا ةلبللا يف ايورلا مهدواعف لجل الو ليلا فرعن انسل مهل ليقف 2



 نيمأ هلأ ىمحر 3 نب ورمعل لدجلبا باتك نم

 سماّخا رفسلا نم يناثلا لصالا

 لوالا لصفلا

 رخالا دعب دحاولا قرشملا ىمر< ةكحراطف ركذ يف

 وهو قرشملا يسال ل يذلا وه رهاطلا 2 اذه اع ىرام رام الع

 ةكلم يسرك تناك اهنال ديدش بعتو ميظع ٍدهجب نيادملا مث ناذارلا ذل يذلا

 ركشك ىلع ماساو ركشكو ينقرود مث اسوجم اوناك مهرثكا اهناكسو سرفلا

 لك لوا وه راص كلذاو دالبلا كلت يف ميسا فقسا لوا وهو اًفقسا
 5 لباب ضرا يحاون عيمج ذامت ىلا رداب هنا مث ةيكرطفلا يسرك ر ظانو ةفقاسالا

 راازحو نارجنو ميلا ناكس برعلا دالبو رئازإاو نمملاو زاوهالاو نيقارعلاو

 دالبلا ينو ةروكذملا دالبلا هذه لك يف ددرتب لازيالو دنملا رحيو نِهلا رحب

 ضارمالا يفشيو عيبلا ميقو ملم ذّسيو ذملتو هقيفر يادارام اهيف ذلت يتلا
 لك يف ىجيسملا نيدلا رهظاو دابعلا هل كتعاطنا تح نئايعلاو تانآلا لس

 10 مورلا ا نورينو لباب كلم طهرفا مايا يف كلذو] دالبلا هذه

 [ دداع داجرسب ةينانوي نيتسو ةباثالث ةنس تناك جيسلا اذه ةيالو لواو

 نا ماو كو اك كيش يسرك سسساو اهب ماقاو نيادملا ىلا داعو
 1 ١
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